
Notulen: 19-3-2019 

Tijd: 19.30-21.30u 

Aanwezig: John, Gerwin, Karin, Patricia, Jessica en Marion 

Afwezig: Heidi 

 

Mededelingen: 

Karin heeft een leuk boek, Patricia leest dit als eerste. 

 

Notulen vorige vergadering 29-1-2019: 

Verkeersprotocol: Er wordt navraag gedaan bij Heidi of alle op- en aanmerkingen op het 

verkeersprotocol zijn doorgegeven.  Heidi heeft dit doorgegeven aan de werkgroep.  

MR verkiezing: Tot nu toe 1 aanmelding. Er worden dus nieuwe verkiezingen uitgeschreven. 

 

Ouderbijdrage lijst/ouders die niet betalen/brieven administratie: 

Er wordt besproken wat te doen bij ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. MR 

oudergeleding is van mening dat school zijn best doet iedereen te laten betalen. 

Patricia en Karin hebben gekeken naar de ouderbijdrage, wat er in hun ogen wel/niet bij hoort. Lijst is 

toegelicht. We komen hier de volgende vergadering op terug.  

De brieven voor de betaling van de ouderbijdrage zijn kritisch bekeken door de MR en op een aantal 

punten aangepast. 

 

Overleg met directie 

Update: 

Veel ziek personeel, waardoor Marion wat extra taken over moest nemen. Vandaar geen update tot 

dusver verstuurd naar MR. 

 

Protocol vervanging: 

Huidige protocol besproken. Karin en Patricia gaan samen met Marion dit protocol aanpassen, zodat 

er een duidelijker schema is in welke stappen wanneer gezet moeten worden.  

 

Tevredenheidspeilingen, verslagen en plan van aanpak: 

Leerlingtevredenheidspeiling: 

Lastig om echt te bekijken waar het probleem zit bij een kind wanneer er antwoorden komen als ‘op 

een andere plek’ of ‘op een andere manier’. Besproken dat we van mening zijn dat het goed is als de 



resultaten in zijn algemeenheid besproken worden. Ook kunnen kinderen dan nog geïnformeerd 

worden bij wie ze terecht kunnen wanneer ze nog iets willen bespreken. De leerkracht laat ze 

nogmaals weten dat ze altijd bij hen terecht kunnen om de drempel te verlagen.  

Medewerkerstevredenheidspeiling: 

Zijn iets omhoog gegaan in tevredenheid, wat fijn is. De afstemming van het onderwijs op de speciale 

leerbehoeften van ‘zwakkere’ leerlingen is nog onvoldoende. Hierin zijn we echter wel gestegen van 

een 4,5 naar een 5,4. Dit is al een mooie stijging, waar nog hard verder aan gewerkt wordt. Ook in 

het teamoverleg wordt hier weer verder mee aan de slag gegaan. 

 

Oudertevredenheidspeiling: 

Exact hetzelfde cijfer als vorig jaar. Het cijfer rondom de informatieverstrekking over je kind is wat 

lager dan het gemiddelde cijfer. De vraag vanuit school is waar dit in zit, wat er dan gemist wordt. 

Het idee is ouders uit te nodigen voor een panelgesprek waarin dit onderwerp ook besproken wordt 

middels de nieuwsbrief. Ook komt er een paar weken een ideeënbus op school te staan, waar 

mensen anoniem verbeteringen door kunnen geven.   

 

Beleidsdocument tav peuter-kleutergroep: 

Document besproken en aanpassingen aangegeven. Marion past dit aan. 

 

Klassenverdeling 2019-2020: 

Komend schooljaar hebben we weer een klas minder ivm de krimping. Gezien de krimping is besloten 

in de onderbouw te schuiven. Er zijn vooralsnog twee scenario’s. We bespreken de voor en tegens 

van beide opties. Besproken hoe de klassengrootte er dan uitziet, wat de mogelijkheden en 

beperkingen zijn en of er nog andere alternatieven zijn. Marion neemt deze input weer mee. 

 

Rondvraag: 

Gerwin: Of er ooit overwogen is een net over de zandbak te gooien? Is hier meermaals gebeurd, 

werd telkens weggehaald/kapot gemaakt. Net moet er vanuit de GGD eisen nog wel op terug komen.  

 

 

 

 

 

 

 


