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Notulen MR vergadering 

Vergadering d.d. : 21-2-2019  
Aanwezig  : Hanneke,  Mariska,  Jan Jaap, Marga (tot de pauze), Annet   en Nely                              
Afwezig : Yvonne (mk) en afgevaardigde van OR (zk) 
Voorzitter : Hanneke  

                 
1. Opening van de vergadering 
Omdat Yvonne afwezig is, opent Hanneke de vergadering met het lezen van het gedicht “Waardevol” 
 
2.  Welkom 
Iedereen wordt welkom geheten. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er is een 2e nieuwsbrief over bestuurlijke samenwerking gekomen en ook een stuk over de onderwijstijden. 
  
4. Vaststellen agenda  
De pauze wordt verschoven na punt 10, omdat Marga tot de pauze blijft en het voor deze punten wel 
belangrijk is dat ze er nog bij aanwezig is. 
 
5. Verslag vorige vergadering  
Deze worden goedgekeurd. Wel moet Hanneke nog contact zoeken met de penningmeester Cynthia. 
Ook wordt vermeld hoe de vorderingen zijn over de peuterbieb. Het is een initiatief onder de vlag van het 
IKC. Gesproken is welke ruimte daarvoor gebruikt kan worden. Eerst werd gedacht aan de speelzaal (je kan 
de wanden tussen Houthoeffe en Regenboog openschuiven). Maar dat is vrij bewerkelijk, dus nu wordt het 
de ene week in de hal van De Houthoeffe gedaan en de andere week in de hal van de Regenboog. Buiten 
staat dan de banner bij de school die dan aan de beurt is. Nu kan het bij de bieb op school gehouden 
worden. Vanuit de Kinderkoepel komen de mensen dan naar de school toe. Het is alleen voor de kinderen 
op de kinderkoepel, andere ouders moeten met hun kind naar de bieb in de Vesting toe. Het is aan de 
Ki9nderkoepel gekoppeld om de leesbevordering en het leesplezier te promoten bij de jonge kinderen. 
De verslagen worden door Annet naar het team verstuurd en hangt ze op het hg op en Nely hangt ze op de 
dependance op 

 
6. OR: er is geen afgevaardigde 
Bij de OR zijn weer twee mensen opgestapt uit onvrede met de gang van zaken. Dit zal verder door het 
team opgepakt worden. 
 
7. GMR: toelichting afgevaardigde 
We hebben al de nodige aantekeningen via Jan Jaap gehad. Er is nu volop gesproken over de bestuurlijke 
samenwerking. Een fusie lijkt het meest wenselijke. Er wordt nu eerst een plan van aanpak gemaakt door 
een commissie en  ook wordt er vanuit het bestuur een proces beschreven. Hierover zal op 6 maart een 
bijeenkomst gehouden worden. Christiaan zal er als afgevaardigde van het bestuur zijn. De plaats en tijdstip 
(middag ? avond? ) is nog niet bekend. We wachten de uitnodiging af. 
Verder zal het vakantierooster voor w.b. de meivakantie in het volgend schooljaar gelijk gaan lopen met het 
VO. Het wordt dus van 18 april tot 3 mei, waarbij opgeroepen wordt om dan 4 mei als studiedag in te 
plannen. 
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8. Mededelingen directie 
Op vrijdag 15 maart wordt er gestaakt, omdat de stakingsbereidheid in het team groot is. De school is dan 
dicht. 
De schoolplanperiode van 4 jaar loopt af en dat betekent dat er een nieuw schoolplan moet komen. Annet 
en Magda zijn naar een cursus geweest om het een en ander op te zetten hiervoor. 
Ook in het team zijn er al voorbereidende werkzaamheden geweest. Het plan komt dan via Parnassys 
beschikbaar. Hierbij geldt de leus “less is more”. Het moet beknopt zijn en je mag overal naar verwijzen. 
De MR heeft hierin natuurlijk ook een rol. Voor 1 mei zou het klaar moeten zijn 
 
9.  Evaluatie groep 7c 
Op 31 januari was er met de ouders van groep 7c een gesprek. Hierbij was ook de 
communicatiemedewerkster, Elke Nauts, en kon er uitleg gegeven worden over de beweegredenen. Het 
leek of de ouders al op de hoogte waren van het besluit, want ze kwamen nu vrij ontspannen binnen. Er 
was ruimte om naar elkaars argumenten te luisteren, nu de emoties niet meer zo hoog waren . 
Fijn was dat Henk  begrepen heeft dat met zulke emotionele gevoelens een ruimer tijdpad genomen moet 
worden en daarom was besloten in ieder geval volgend jaar nog met 13 groepen te draaien. Dat houdt in 
dat er €70.000 extra ingepompt wordt het komend schooljaar. Daarnaast speelt ook mee dat er elk jaar 
meer geld aan formatie uitgegeven wordt, omdat de bovenbouwgroepen te veel uren draaien. Dus zullen 
er veranderingen moeten komen in de toekomst en zal het team daar dus mee aan de slag moeten. 
De onrust is ook naar andere groepen overgeslagen. Vooral als die groepen vrij klein worden. 
Het is dus belangrijk dat er naar ouders gecommuniceerd wordt. 
Maar dan moet er eerst wat meer duidelijk zijn, want anders voedt je die onrust alleen maar .In ieder geval 
moet er voor de zomervakantie al aan de slag gegaan worden met het maken van plannen  in de toekomst. 
 
10. Onderwijstijden 
We hebben een overzicht gehad en het team wil graag voor de optie van een continu rooster van 5 gelijke 
dagen van 8.30-13.30 zonder lunchpauze gaan. Het geit dat er tot half 2 geen lunchpauze is, schrikt wel af. 
Maar na een uitleg heeft men er wel begrip voor. 
Wel is belangrijk dat dit naar ouders wel begrijpelijk wordt verwoord. Er zal na de voorjaarsvakantie info 
naar de ouders toe gaan (Uitleg en enquête), waarbij ze ook de mogelijkheid krijgen om tijdens een 
vragenuurtje op school langs te komen voor nadere uitleg. Doe dit vragenuurtje op beide gebouwen. Dan 
kunnen ouders hun voorkeur laten horen. Op Social Schools is de mogelijkheid om hierbij een directe 
verwerking te hebben (forms?). Dat is handig, want dan kan je de uitslag gelijk in een grafiek zien. Wie niet 
reageert, wordt beschouwd een voorstander te zijn. 
Misschien handig om de brief die uitgaat, nog even aan de MR voor te leggen om te kijken hoe het bij de 
ouders over kan komen? 
Indien de meerderheid er niet voor is, zal er toch wat moeten veranderen. Dit omdat de financiën het niet 
verder toelaten. 
 
Hierna verlaat Marga de vergadering en gaan we na een korte pauze verder. 
 
11. Communicatie 
Op de website staat inmiddels wel vermeld dat deze niet actueel is en er hard gewerkt wordt om de 
vernieuwde website te lanceren. 
Hanneke zal via Martin nagaan of de opdrachtgever niet in gebreke blijft en wat eraan te doen is. 
 
12. Geluiden van het schoolplein 
Er is, vooral op de dependance, veel onrust onder de ouders. Wat met de  kleine groep 7c kon gaan 
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gebeuren, zou ook met andere kleine groepen kunnen gebeuren, denken de ouders. 
Ook het feit van langdurig zieke collega’s geeft onrust. 
Er zou te weinig naar ouders teruggekoppeld worden. Mariska geeft wat voorbeelden daarvan. 
Oproep aan ouders: kom de school binnen en vraag bij de leerkrachten i.p.v. op het plein of daarbuiten met 
elkaar te praten en via geruchten je mening klaar te hebben. 
Soms voelen ouders zich niet gehoord, omdat ze iets aangeven waar vervolgens niet meer op 
teruggekomen wordt. Dus terugkoppelen naar ouders is belangrijk. 
 
13. Lief & Leed 
Kaart gestuurd naar Hanneke, Julie en Erika 
 
14. Rondvraag 
Hanneke voelt zich een beetje moeilijk, nu haar 2 jongens naar De Bron gaan. Ze maakt als voorzitter dit 
schooljaar af, maar er moet wel gekeken worden naar uitbreiding in de MR, liefst van het hg. 
 
15. Volgende vergadering 
Donderdag 11 april om 20.00 uur. 
 
16. Sluiting 
Annet sluit  met een kort gedichtje( We moeten vooruit)  deze vergadering af. 
 
Actiepuntenlijst 
Hanneke Contact met Cynthia  
Hanneke Contact met Martin  over website  
Annet/ Nely Publiceren van notulen op de school  
Annet Mailadressen aanpassen via Nico v.d.Hoek(?)  
 
 
 
 


