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1. gezamenlijke opening  met OC 
Welkom van Wouter, beste wensen voor iedereen! 

2. mededelingen  
-Begroting oudervereniging; begroting is rondgestuurd met het jaarverslag v d OV. 
Akkoord volgens Linda. 

-Anneke van de BSO is voor de laatste keer aanwezig. Wendy Breewer neemt de 
taken van Anneke over. 

-Hetty heeft een vragenlijst naar de MR gestuurd.  
De MR neemt dit mee, er is geen tijd om al deze punten te bespreken, maar zal de 
mail van Hetty zo snel mogelijk beantwoorden. 

Wat al wel besproken is: 
*Er zijn een aantal stukken niet meer te vinden op het Ouderportaal. Wat is het 
protocol van verslagen inzichtelijk maken? Bijna alle stukken, o.a. notulen, van de 
MR zijn openbaar. Op de website staan ze niet, hier moet wat aan gedaan worden. 
Communicatie en openheid van MR naar de ouders en het lerarenteam moet er zijn.  
 
Het probleem is op dit moment dat het vanuit het bestuur de bedoeling is dat er een 
nieuwe website de lucht in gaat, dus er gaan 2 websites samen. De website die al 
bijna af was, met het nieuwe logo èn de website die vanuit het bestuur wordt 
opgelegd. Dit zorgt er o.a. voor dat de MR niet meer up-to-date is op de website. Er 
wordt aan gewerkt. Sabrina en Marieke zijn bezig met de herinrichting van die 
nieuwe website. Rob en Ellen kunnen de vermiste notulen nog een keer toesturen 
zodat die geplaatst kunnen worden op de nieuwe website.  Informatie over de MR, 
zoals notulen komen zsm op de nwe of oude site te staan. 

Berichten op het ouderportaal hebben verschillende publicatie-houdbaarheidsdata. 
Het team dat over het ouderportaal gaat, bekijkt welke berichten hoelang op het 
portaal moeten blijven (uniform beleid). - wordt verder behandeld in punt 5 -. 

*Waarom kerstdiner op woensdag? Logistiek lastig met de BSO omdat die op de 
Hooiberg was. Dit is opgelost doordat de BSO na de voorjaarsvakantie 2019 ook op  
Kindcentrum is. Alleen tijdens de vakanties blijft de BSO bij de Hooiberg. 

 
3. Notulen MR 
Notulen MR wordt gemaild naar alle MR-leden voor eventuele op- en aanmerkingen. 
Binnen 2 weken is hij definitief. Nadat notulen definitief zijn vastgesteld worden ze 
gepubliceerd op de website. 

 
4. Status KC; jaarplan 
Volop in ontwikkeling.  



Leerkrachten zijn nodig binnen de groep, daardoor wordt de ondersteuning nu 
geregeld tijdens schooltijd door pedagogisch medewerkers.  
 
Pilot voortzetten? Nog niet duidelijk. 
Veel verzuim, gepuzzel. 
Wendy als unit-coördinator, functie opgestart voor de ob en de bb. 

Na de voorjaarsvakantie starten met unitcoördinatoren, continurooster is ingegaan, 
groei BSO kinderen is behoorlijk.  Er zijn herinrichtingen van de ruimtes binnen de 
school, wat is haalbaar? Flexibele ruimtes gaan ook gebruikt worden; kantoren etc. 
Overeenkomst met SKOP, zelfde ll-systeem als gr1 en 2, leerlijnen van Parnassys. 
Er is nog geen duidelijkheid over opvangkosten en tegen gereduceerd tarief mee 
kunnen doen met naschoolse act. Nu is het zo dat je dubbel betaalt. Je betaalt voor 
de BSO en voor de naschoolse activiteiten 
 
5. Status inspectie; doelstellingen, visie, missie 
Vraag van Hetty: Er stond een bericht op het Ouderportaal over het inspectiebezoek, 
deze is nu voor ouders niet meer te lezen. Kan deze weer “beschikbaar” gesteld 
worden?  
Ja, maar er is ook de vraag of er op het Ouderportaal overzicht gehouden kan 
worden. Na een maand worden de meeste berichten, behalve nieuwsbrieven, 
automatisch verwijderd van het Ouderportaal. 
Hier moet een afspraak over vastgesteld worden, het team gaat hier eenheid in 
brengen. Het is overigens ook mogelijk om een bericht van het Ouderportaal op te 
slaan op je pc. 
 
6. Situatie bezetting 
Linda geeft aan dat het een vreselijke puzzel is. Zij snapt dat er ontevredenheid is bij 
ouders. Toch is het zo dat er een bereidwillig team staat die voor allerlei oplossingen 
wil zorgen. Er zijn veel wissels geweest, maar daardoor wel kwaliteit. 
De rek is er nu wel uit. 
Er zijn op dit moment géén invallers, de invalpool is leeg. 
Kan de MR iets betekenen in dit vraagstuk? Misschien in de communicatie naar 
ouders toe, kweken van begrip. 
 
7. Continurooster; periodieke evaluatie/update 
Voor de zomer gaan de MR evalueren hoe het bevalt. 
Ook het team gaat evalueren. 
Wat gaat er nou in de broodtrommel? 
10.00 is fruit of groente. 
De lunch: richtlijn is “gezond”. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders. Er is 
onduidelijk wat dit inhoudt, niet iedereen vindt hetzelfde gezond. We zijn nu 2 dagen 
onderweg. Het team gaat hierover nog in overleg. 
 
8. Rondvraag 
-Hetty geeft aan: duidelijke taal en uitleg afkortingen. Als er niet veel voorkomende 
afkortingen instaan, dan graag met een * onderaan. 
 
-Er is op de stakingsdag (12-12-2017) een bijeenkomst georganiseerd voor 
leerkrachten, IB’ers, directeuren en het bestuur. Op deze dag is gebrainstormd over 
hoe de werkdruk verlicht kan worden. 



-Denise (OC) gaat, op 23 januari, bij het gesprek over het verkeersplan zitten. Ook 
Nanda (MR) kan waarschijnlijk wel. 

-de veiligheidseisen zijn anders bij de GGD dan bij SKOP, dit blijft zo. De ruimtes 
waarin de opvang zit worden aangepast aan de opvang. 
Het tussenhek is op school weggehaald, en de ingang is ook veranderd. Dit heeft 
ook te maken met die eisen. School en de PSZ zijn hier erg blij mee. 
Het is fijn als er hierover iets in de nieuwsbrief komt. Linda neemt dit mee. 

 

MR en OC gaan uit elkaar. 

 

Bezetting/invulling v d MR 
*taakomschrijving v d unit-coördinator: 

geen op- of aanmerkingen. 

*MR-cursus: Nanda gaat kijken welke andere (NPDL*)scholen er nog meer interesse 
hebben in deze cursus.  

*De 60-uur die officieel in de cao staat moet door leerkrachten concreet uitgelegd 
kunnen worden.  

*Voortaan beginnen we de vergadering altijd met de OC samen.  

*Wouter maakt nu de agenda, er moet worden kortgesloten met de OC, Linda en de 
leden van de MR. Het doorgeven van de informatie aan de leerkrachten die de 
website onderhouden, Sabrina en Marieke, mist nu. Dit alles neemt wel wat tijd in 
beslag. Rob en Ellen nemen de taak van Wouter over om de agenda te maken. 
 
*De notulen worden de dag na de vergadering gemaild naar alle MR-leden, die 
sturen binnen 2 weken feedback. Daarna wordt hij aangepast en officieel naar 
iedereen toe gemaild. 

*Er zijn geen vacatures voor de MR. 

 

Verbeterplan. 
Complimenten. 
Het verbeterplan is uitgebreid, goed onderbouwd en er is een duidelijke visie.  
Er worden keuzes in gemaakt en haalbare doelen, geen 1-jaar-plan. Er staan 
antwoorden in op vragen die de MR al langer, meerdere schooljaren, had. Ook 
complimenten aan het team hoe alles opgelost wordt, Linda neemt dit mee naar de 
briefing van morgenochtend. 

Mocht de MR ergens bij kunnen helpen, laat dit weten. 

Hoe is de sfeer binnen het team? Aanwezige leerkrachten geven aan dat ze zich er 
prettig bij voelen, er is eindelijk duidelijkheid. Het wordt wel een spannend traject. De 
stappen zijn overzichtelijk, dat is fijn. Het team gaat er unaniem voor. 



Linda legt uit dat er een team van 2 mensen komt, coaches, die zelf ook in het 
onderwijs werkzaam zijn geweest. Zij gaan het team begeleiden in het verbetertraject 
en DVS*. Ze gaan de studiedagen invullen en de resultaten bekijken. 

Rondvraag: 
Overleg over de websites. Ellen kijkt/overlegt of nieuwe stukken en notulen van de 
MR ook in de boekenkast zouden kunnen van het Ouderportaal.  

Etentje: 
Er komt een datumprikker, Nanda regelt dit. 
 
Einde vergadering +/- 22.00 uur. 
 

Volgende vergadering: 
Deze is op 6 maart om 19.30 

 
 

*NPDL; New Pedagogies for Deep Learning 

*DVS; De Vreedzame School 

 


