
Notulen MR-vergadering maandag 11 november 2019 
 
Aanwezig: Jonathan, Daan, Ivona, Mevr. Bijl, Mevr. Cleve, Mevr. Robinson, Mevr. Musinovic, 
Dhr. El-Khetabi  
 

1. Opening. 
 
Jonathan opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen. 
 
Toegevoegd punt: Schoolplan 
Vraag wordt gesteld of de agenda, notulen van de vorige keer en alle bijlagen in een 
mail tegelijkertijd gestuurd kunnen worden naar alle leden, minstens een week van 
tevoren. Op deze manier is de informatie voor iedereen toegankelijk en 
overzichtelijk.  
 

3. Notulen vorige vergadering. 
 
Goedgekeurd.  

 
4. Ingekomen stukken. 

 
Mevr. Robinson heeft de stukken doorgenomen.  
 

5. Ambrasoft 
 
De vraag wordt gesteld voor wie deze oefensoftware beschikbaar is.  
Dit is voor groep 3 t/m 8.  
Daan legt uit dat we als team aan het kijken zijn of Rekentuin, Taalzee en 
Words&Birds te gebruiken zijn thuis. Wij werken sinds kort met Prowise en willen 
eerst goed onderzoeken of het thuisgebruik goed werkt, voordat we overstap maken.  
De vraag wordt gesteld of Prowise aan de Europese AVG voldoet. Daan stelt deze 
vraag aan Prowise en komt volgende keer in de vergadering hierop terug.  
 

6. Communicatie 
 
Oudergeleding van de MR geeft aan dat de communicatie omtrent voorval op de 
Fichtestraat niet duidelijk was. Zij zijn van mening dat zij hadden kunnen helpen en 
meer betrokken kunnen worden bij het proces. Denk aan ondersteuning van het 
personeel en de directie, maar ook communicatie naar andere ouders toe. 
Geleding vraagt zich ook af of er voldoende rekening gehouden wordt met de 
gevoelens van de leerkrachten? Ook vinden zij dat het belang van de kinderen en de 
leerkrachten altijd voorop moet staan en zijn bereid hier een grotere rol in te spelen, 
indien nodig.  



 
 

7. Gedragsprotocol. 
 
Werkgroep gedrag is hiermee bezig. Eerst moet het langs alle bouwen en het MT en 
wordt daarna voorgelegd aan de MR.  

 
8. Schoolreis 

 

Wij gaan ieder jaar op schoolreis.  
Kleuters (groep 2) naar Blijdorp, 
Middenbouw gaat om en om  naar Dippiedoe en Linnaeushof, 
Bovenbouw laatste vier jaar naar de Efteling,  
Echter is de Efteling erg duur en komt er elk jaar steeds minder geld uit schoolfonds 
binnen, waardoor het erg moeilijk wordt om deze te realiseren.  
 
Oudergeleding spreekt voorkeur uit om naar de Efteling te blijven gaan en stellen 
voor om het schoolfonds te promoten. Dit kan positief effect hebben en ervoor 
zorgen dat meer ouders het schoolfonds gaan betalen.  
Een aantal ideeën kwamen ter sprake. Een aantal voorbeelden hiervan: 
Collages maken met de volgende tekst: “Mede mogelijk gemaakt door het 
schoolfons”, ouders aanspreken, uitnodigen voor gesprek, Mare-app gebruiken…. 
 
Zelf geven ze aan nog te moeten wennen aan de factuur per mail; aan de ene kant 
heel handig, maar aan de andere kant ook lastig doordat er verschillende nota’s 
verstuurd zijn en dan alleen naar één van de ouders. Hopelijk worden de 
“kinderziektes” er snel uitgehaald, zodat het z.s.m. duidelijker wordt.  

 
9. Schoolplan 

 
Schoolplan is niet door de meerderheid van de oudergeleding gelezen. Het 
schoolplan is naar een verkeerd mailadres gestuurd. Voorstel is om het plan goed te 
lezen, met elkaar te mailen, punten aangeven en daarna z.s.m. afspreken om 
goedkeuring te geven.   
Ivona geeft aan dat er voor 15 oktober goedkeuring gegeven moet worden. Vanuit de 
oudergeleding wordt er al aangegeven dat dit waarschijnlijk niet haalbaar is.  
 

10. Rondvraag. 
 
Is het mogelijk dat de kinderen die aan Chinees meedoen een bewijs van deelname 
krijgen? Of kan dit in het verslag? (punt van vorige keer) Dit is besproken en komt op 
het verslag.  
- Mevr. Bijl stelt de vraag waarom we geloofsonderwijs aanbieden op school, 

waarbij kinderen van tevoren moeten kiezen welke stroming ze willen volgen?  
Ivona vraagt dit na en komt er op de volgende vergadering op terug.  



- Mevr. Robinson vraagt of de datum en tijd voor de MR cursus bekend zijn bij 
iedereen? Oudergeleding gaat dit met elkaar afspreken.  

- Mevr. Bijl: Wanneer krijgt de MR de planning omtrent vakantie en vrije dagen 
voor volgend schooljaar?  
Dit gebeurt altijd in mei/juni en dan wordt de vakantie- en vrije dagenplanning 
ook vastgesteld, na goedkeuring van de MR, net als dit het geval is geweest voor 
dit schooljaar en alle andere schooljaren.  

- Is het mogelijk dat er een mailgroep wordt aangemaakt?  
Daan legt uit dat dit buiten ons gebeurt, maar dat hij het nogmaals zal aanvragen.  

- Is het mogelijk dat de schoonmakers ook overdag de toiletten schoonmaken?  
Personeelsgeleding geeft aan dit nu zelf te doen in geval van een vieze toilet, 
maar ook dat de toiletten overdag over het algemeen netjes eruit zien.  

 
11. W.v.t.tk. 
 
Geen.  

 

12. Sluiting. 
 
Jonathan sluit om 21:00 de vergadering. 

 
 
          Notulist: Ivona Botic 


