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Voorzitter: Ingrid Notulen: Vera 
Afwezig:- 
 

Tijd Onderwerp  

20.30 1 Opening 
Inschrijven voor de rondvraag.  

Allen 

20.33 2 Notulen + Actie-/Besluitenlijst MR 21-03-2019 Allen 

20.35 3 Binnengekomen stukken 
InfoMR zie: http://www.infomr.nl/. Infoblad MR: bij Ingrid  

Allen 

20.36 4 Mededelingen team  
*Karin en Adele zijn allebei weer beter gemeld.  
*Vera en Marlous O. zijn allebei zwanger, allebei direct na 
de zomervakantie verlof.  

Annet 

20.40 5 groepsverdeling 
*Er moet 1.5 fte ingeleverd worden, zoals eerder gedeeld is. 
Deels kunnen we dat opvangen door natuurlijk verloop.  
Door te schrappen in ambulante uren kunnen we volgend 
schooljaar starten met 20 groepen. Dat betekent dat we 
kunnen starten met kleine kleutergroepen en dat we geen 
groepen hoeven samen te voegen.  
*Groepsgrootte: Zoals de aantallen er nu uitzien, blijven er 
gedurende het schooljaar 20 groepen.  
Er is angst/onrust bij een deel van de 
onderbouwleerkrachten dat de groepen te groot worden. 
Annet kan eventueel aan de collega’s toelichten hoe zo’n 
proces in z’n werk gaat.  

Annet 

20.50 6 jaarrekening 
*We hebben meer inkomsten gehad dan begroot.  
*We hebben wat meer personeelslasten gehad dan begroot, 
maar dit kan vereffend worden in de jaarrekening.  

Annet 

http://www.infomr.nl/


*We staan financieel in het rood, maar de schuld wordt 
minder door onder andere het schrappen van ambulante 
uren.  

20.55 7 ouderavond groepen 0-1-2 
*22 mei om 20.00 is een ouderavond gepland om onze 
keuze voor heterogene groepen toe te lichten, om te 
beargumenteren en om vragen van ouders te 
beantwoorden.  
Verzoek van Annet of alle onderbouw collega's en MR leden 
aanwezig kunnen zijn.  
*Annet mailt de presentatie naar de MR-leden, zodat we ons 
kunnen voorbereiden op de inhoud.  
*Communicatie richting ouders van de leerlingen van groep 
0/1/2: Vernieuwingen en belang van aanwezigheid staan 
centraal, bericht gaat snel uit.  

Annet 

21.15 8 opbrengsten januari 
*De ontwikkelingen van begrijpend zijn positief in de 
jaargroepen 4,5,7,8. In groep 6 is er zorg, want het 
gemiddelde niveau daalt en is onvoldoende. We kijken met 
het team naar de oorzaken en hoe we hier zo goed mogelijk 
op in kunnen spelen in ons onderwijs. We hebben al een 
expert begrijpend lezen ingeschakeld die met ons 
meedenkt.  
*De opbrengsten van rekenen zijn goed, al zijn er wel 
ontwikkelingen waar we met het team naar kijken (er zijn 
wel groepen waarvan het niveau is gedaald). 
*Spelling is een aandachtspunt in de meeste jaargroepen.  

Annet 

21.25 9 Basisschoolapp:  
- ervaring 

*Er was niet veel animo voor de koffie-ochtenden, er zijn 4 a 
5 ouders geweest.  
*Alle ouders zijn aangemeld door de Sint Jan, wat betekent 
dat iedereen mail e.d. krijgt.  
Het is wel aan ouders of ze de app downloaden, zodat ze 
ook foto’s kunnen inzien.  
*Foto’s moeten door collega’s horizontaal gemaakt worden.  
Filmpjes kunnen niet geplaatst worden.  

- pasfoto’s MR-leden 
Graag inleveren bij Ingrid.  

Ingrid 

21.30 10 Jaarplan MR bekijken en evt. aanvullingen geven 
 

Allen 

21.31 11 Rondvraag 
*23 mei GMR avond bij de Houtmaat: onderwerp ‘denken en 
leren’ door Symon van der Zee.  
17.30: buffet 
19.30: aanvang lezing  

 
Anique 



Planning aankomende vergaderingen 
Vergadering 27 mei schrappen.  
12 juni 20.00 inlassen MR-vergadering.  
27 juni MR-vergadering + etentje. Volgende vergadering 
beslissen waar we gaan eten, afhankelijk van de 
hoeveelheid punten op de agenda.  

 

21.35 12 Sluiting  

  

 
 
 
Rooster van aftreden 

 Jaar aantreden Einde termijn Verlengen tot Herkiesbaar 
Anique Mallens 1995 2017 2019 J 
Ingrid Kramer 2012 2015 2020 J 
Vera Heimann 2017 2020 2021 J 
Marleen Kleissen 2018 2021 2024 J 
Linda Roetgerink 2012 2015 2020 J 
Sonja Krosman 2012 2015 2021 J 
Kim Veldhuis 2015 2018 2019 J 
Demis Wassink 2017 2020 2022 J 

 
 

 


