
 

 

Notulen MR ’t Slingertouw 
 
Aan:  Anique, Bart, Ivo, Koen, Nermin,  

Charissa, Daniëlle, Maaike, Marlieke(ziek), Robin 

CC: Marian, Sultan 

Van: Nermin 

Onderwerp: MR-vergadering d.d. 28 mei 2019 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Locatie:  Grasrijk 

 
 
1. Opening           

1.1  Welkom Mart! Ouders stellen zich voor, Mart vertelt wat over zichzelf. 
1.2  Geen ingekomen stukken aangegeven door Danielle. 
1.3  Notulen vorige vergadering akkoord bevonden - @Robin zorgt voor plaatsing op site 
1.4  Kascontrole Ivo en Koen waren hierbij aanwezig. Lonneke is penningmeester. Budget 

loopt goed. @Robin plaats verslag op site 
1.5 Ivo en Sultan GMR-vergadering heeft plaats gevonden op Waterrijk. Presentatie en 

rondleiding door de school. Was eenmalig bezoek. Bezoek in verband met 
internationalisering. Zijn geïnspireerd weggegaan. 

1.6 AC (Charissa) 90% heeft schoolbijdrage betaald. Verloop is hetzelfde als vorig jaar. 
Budget wordt bepaald voor komende schooljaar. Er zal voor de sinterklaasviering extra 
budget komen. 

1.7 Mededelingen team e/o directie; Sultan 
- Babs wensenpot - was ze erg blij mee. 
- Kamp groep 8 voorbereidingen klaar.  
- Inspectie plaats gevonden met betrekking tot het niveau van Engels op school in de 

lessen. De school heeft het keurmerk VVTO gekregen. 
- Werkdrukgelden – besteding zal komend schooljaar doorgang vinden, extra 

aanvulling wordt t.z.t. in MR besproken. 
- Robin: Als Eco-School hebben wij het bronzen certificaat behaald. Zullen rapport 

ontvangen hoe de school komend jaar de stappen kan maken naar de zilveren 
certificering. In juni zal de uitreiking plaats vinden. Eindpunt is de groene vlag als 
school in ontvangst nemen voor duurzaamheid geïntrigeerd binnen de school. 

 
 
2. Stand van zaken/ Update 

2.1.  Resultaten Route 8: 
Reële score behaald. Op rekenen hogere score behaald dan taal. Van 16 kinderen 
heroverwogen en aangepast. Landelijk is dat gemiddelde 25%.  
Ervaring bij de afname is dat de kinderen ontspannen waren. De afname is verdeeld 
over twee dagen. Leerkrachten waren tevreden en werden ondervonden. 
Na fout door Landelijke commissie zijn er twee adviezen in overleg met ouders weer 
opnieuw ] aangepast. De foute adviezen hebben geleid tot verdriet bij de kinderen. 
Het team heeft het goed opgepakt met extra inspanningen en een goede 
samenwerking. 

2.2.  Formatie en vacature invulling 
 Formatie: 19 groepen Waterrijk en 1 taalklas , 19 groepen Grasrijk en 2 taalklassen  
- Extra ambulante mensen bijv. VVE-coordinator 
- Extra budget behouden van ondersteuning gymlessen en ICT 
- We nemen afscheid van 1 leerkracht.  



 

 

- Ger is nog tot 1 januari 2020 in dienst. 
- 14 juni wordt bekend gemaakt welke leerkracht aan welke klas gekoppeld wordt.  

2.3.  Proces groepen, leerlingaantallen: 
- Algemeen klassen indeling goed verlopen, goede samenwerking van het team.  

Overwegingen worden zorgvuldig genomen. Meerdere aspecten worden bekeken om 
de indeling leerling zo goed mogelijk te maken. Desondanks in groep 6 veel emotie. 
Directie en het team hebben het opgepakt en zijn in gesprek gegaan met betrokken. 

- Veel zijstroom in de groepen. 
- In de toekomst moet er rekening worden gehouden dat er klassen vol kunnen zitten. 

2.4.  Schoolgids: nu een minimale aanpassing van de cijfers, volgend jaar wordt de 
schoolgids volledig aangepast. Dit zal volgend jaar wederom op de agenda komen. 

2.5. Studiedag 28 juni 2019: we gaan doelen stellen voor volgend schooljaar op gebied van 
verbinding, in de ochtenden (reken- en taalonderwijs) en in de middagen (3O, 
thematisch werken).  

   
3. Schoolondersteuningsprofiel (Maaike/Danielle) 

Het document is een vereiste voor school. Deze zal na goedkeuring in de schoolgids en op 
de website gepubliceerd worden. Besproken punten worden aangepast. Meenemen: 
preventieve zorg Rots en Water mogelijk in de groepen en uitleg van termen.  

 
4. MR-schooljaar 2019 – 2020 

 
Bezetting; start nieuwe schooljaar zullen verkiezingen georganiseerd worden. Mart geeft aan 
wellicht dat het digitaal kan gedaan worden in plaats van op papier. Ivo en Anique zullen 
aftreden. In de eerste MR-vergadering proberen we de nieuwe ouders te introduceren en 
zullen Anique en Ivo voor de laatste kaar aanschuiven.  
 
Danielles tweede termijn zit er op, binnen school zal onder collega’s navraag voor opvolging 
worden gedaan. Danielle organiseert de MR verkiezingen direct na de zomervakantie.  

 
GMR-vergaderingen bijwonen zal in nieuwe schooljaar worden overgenomen door Bart in 
plaats van Ivo. Definitieve besluit wordt nog doorgegeven. 

 
Vergaderonderwerpen volgend schooljaar: 

- Nieuwe ouders presenteren over zichzelf en hun werk in de MR-vergadering.  
- Doelen van de studiedag 28 juni 2019 bespreken. 

 
Vergaderdata MR 2019 – 2020: 
 1. 24 september 2019 

2. 14 november 2019 
3. 15 januari 2020 
4. 3 maart 2020 
5. 14 april 2020 
6. 4 juni 2020 (laatste) 
 
Etentje MR op 4 oktober 2019 wordt geregeld door Charissa. 
 

5. Afsluiting MR 2018 – 2019 “One Word terugblik” 
  
Voorzitter Koen stelt voor, na geen vragen voor de afsluiting, welke woord komt bij elke 
lid op bij ‘Slingertouw MR jaar 2018-2019’ 
 



 

 

• Veiligheid 

• Samen 

• Saamhorigheid, 

• Betrokken(heid) 

• Dynamiek, 

• Verandering 

• Constructief 

• Positief 

• Ondersteunend 

• Steun 

• Bedachtzaam 
 

   


