
 

 

Notulen MR ’t Slingertouw 
 

Aanwezig: Anique, Bart, Charissa, Danielle, Ivo, Koen, Maaike, Marian, 
Marlieke, Robert, Robin, Ruud, Sultan 

Onderwerp: MR-vergadering d.d. 4 juni 2018 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Locatie:  Teamkamer locatie Grasland 

Notulist:  Ivo 

 
1. Opening 

1. - Robert informeert over de verslechterde gezondheidstoestand van Carla vd Heijkant, 
voorzitter van het college van bestuur van de SKPO. 
- Welkom in het bijzonder aan Marlieke als nieuw MR lid. 

2. Vaderbetrokkenheid: 
Ruud Polman licht toe: Er is een uitzending geweest naar Turkije waar Ruud, Dimphy en 
Monica (Korein) heen gegaan zijn. Het thema was een onderzoek naar het vergroten van  
vaderbetrokkenheid bij de school. De bijeenkomst was erg inspirerend en er is vanuit 
verschillende invalshoeken en landenculturen naar het thema gekeken. Goede ideeën zijn 
meegenomen en worden verder in de praktijk gebracht. Nederland is al relatief ver met het 
thema en veel onderwerpen zijn al van toepassing. Zeker ook op Slingertouw. Op 18 juni 
vindt een eindbijeenkomst plaats in het Parktheater in Eindhoven.  
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
4. Notulen vorige vergadering 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
5. Status acties/lopende zaken 

1.5.1. PO in Actie 
Naast het werkdrukakkoord is er nog weinig beweging te zien. Als er na Prinsjesdag 
geen resultaat is dan worden de acties “harder” volgens PO in actie. School gaat tegen 
die tijd weer beraden over de manier waarop de deelname plaatsvindt aan de actie.   
1.5.2. Situatie locatie Waterrijk (incl. inbreiding) 
De bouwkundige aanpassingen liggen nog op schema en de koers is verhuizen in de 
zomervakantie. We gaan pas over als het zeker is dat er een veilige en gezonde 
omgeving is. De Zoen en Zoef strook is nog een aandachtspunt en er wordt nog hard 
gewerkt aan de definitieve indeling van de ruimten. 

6. GMR (Ivo) 
De notulen van de vergadering zijn doorgestuurd en ook terug te lezen op de website van 
SKPO. Grote onderwerpen waren privacy wetgeving en verzuimbeleid. Tevens heeft Ivo een 
vraag ingediend over de Generatiepact regeling. 
7. AC (Charissa) 
Alle activiteiten dit jaar weer goed verlopen. Financieel loopt alles ook conform budget. 
Nagenoeg alle ouderbijdragen zijn geïnd. 
8. Mededelingen directie e/o team  

1.8.1. Formatie 2018-2019 
De formatie is zo goed als rond. Alle vacatures zijn ingevuld. Zodra een en ander 
definitief is wordt er gecommuniceerd. Dit zal zsm gebeuren. 
1.8.2. Schoolplan 2018-2019 
De Schoolgids is dit jaar bijgewerkt en zal ik komend jaar weer ge-update worden. Voor 
het schoolplan kijken we volgend jaar tijdens de eerste vergadering naar de speerpunten 
voor de komende jaren. 
1.8.3. Internationaal kinderfeest (Sultan) 



 

 

Het wordt een groot opgezet feest op meerdere plekken rondom de school met als 
centrale thema ”verbinding in de wijk zoeken met eten, muziek en gezelligheid”. De 
school heeft een grote rol in de wijk en neem hierin zijn verantwoording. In de klassen 
krijgen de groepen ook weer een landenthema. 

 
2. Stand van zaken rondom werkdrukakkoord 

Het werkdrukakkoord is een akkoord voor het team. Er zijn al diverse acties in gang gezet 
(gymleerkracht, onderwijsassistent, Internationalisering). Dit zijn acties die komend 
schooljaar al in werking zijn en tot doel hebben de leerkrachten te ontlasten. 

 
3. Schoolfotograaf (feedback, leerpunten) 

Er is terecht veel negatieve feedback gekomen op het proces en de kwaliteit van de foto’s 
zelf. De tijd en moeite die er door de werkgroep (leerkrachten) in is gestoken is onevenredig 
groot ten opzicht van de uitkomst. In het kader van werkdruk, privacy wetgeving en 
technologische ontwikkelingen (iedereen maakt met z’n telefoon tegenwoordig zelf al heel 
veel prachtige foto’s van zijn/haar kinderen) wordt de vraag gesteld of schoolfotografie op 
deze manier nog wel van deze tijd en noodzakelijk is. Behoort het nog tot de kerntaken van 
de school en wat is het nut ervan voor kinderen zelf? Besloten is om begin volgend 
schooljaar positie te bepalen en behoeften verder te inventariseren. 
 

4. Ouder/kind-onderwerpen         
(zie opening) 
 

5. Onderwijskundige onderwerpen 
1. Route 8 
Mooie score behaalt dit jaar (210) en in lijn met de verwachtingen. Alle punten liggen boven 
het landelijk gemiddelde. Volgend jaar wordt de toets misschien verdeelt over meerdere 
dagen om de inspanning voor de leerlingen iets meer te spreiden. Heroverwegingen ten 
opzicht van het schooladvies zijn altijd naar boven toe en gesprekken hierover zijn indien 
van toepassing gevoerd. De uitstroom ligt voor het grootste gedeelte op havo-vwo niveau. 
2. Groep 1/2 
De stap van groep 2 naar groep 3 is erg groot. Voor de toekomst wordt er gedacht aan een 
groep 2-3 combinatie om het gat kleiner te maken. 
3. Eco schools (Robin) 
In de maand mei is er met de kinderleden een eco scan uitgevoerd. Hieruit zijn een aantal 
praktische actiepunten gekomen (afvalscheiding, watertappunt). Volgend jaar komt er weer 
begeleiding vanuit Eco Schools en wordt het traject voortgezet. 
   

6. Rondje feedback MR jaar 2017-2018 

De volgende kernwoorden worden door de aanwezigen genoemd als samenvatting voor het 

afgelopen MR schooljaar: leerzaam, constructief, klankbord, verbinding, anders dan 

verwacht, trots, samen, vertrouwen. 

7. Rondvraag 
Charissa plant een datum en plaats voor het jaarlijkse etentje begin volgend schooljaar. 
Danielle doet een voorstel voor de vergaderdata voor volgend schooljaar. 

 
 
Notulen door…  

Maaike 1e bijeenkomst 2018-2019 

Charissa 2e bijeenkomst 2018-2019 

Marlieke 3e bijeenkomst 2018-2019 



 

 

Nermin 4e bijeenkomst 2018-2019 

Bart 5e bijeenkomst 2018-2019 

Danielle 6e bijeenkomst 2018-2019 

Anique 7e bijeenkomst 2018-2019 

Ivo 8e bijeenkomst 2018-2019 

 


