
 

  

Notulen MR vergadering   
Maandag 10 sept 2018  
19.00 uur   
  
Aanwezig: Marjolein, Stefan, Peter, Lydia, Diki, Ludo, Melissa  
  
  

1. Opening  
Stefan moet nog toegang krijgen tot het portal om de MR stukken in te kunnen zien. 
Sander moet de toegang ontzegd worden tot het portal. Lydia vraagt Tim om dit te regelen. 
2. Vaststellen agenda  
Gedaan  
3. Notulen van de vorige vergadering  
Geen bijzonderheden   
4. Mededelingen uit het team  
Geen mededelingen 
5. Mededelingen uit de OV  
Een aantal ouders stoppen met de OV, het kost hen te veel tijd. Deze ouders organiseren 
nog 1 activiteit, nieuwe ouders stromen al in en worden op deze manier ingewerkt.  
6. Stukken GMR  
Geen 
7. 5 gelijke dagen model update  
Bij de kleuters was het in het begin aanpoten om de kinderen binnen de tijd hun lunch op 
te laten eten. Dit gaat nu al beter. Het is zoeken voor ouders ‘wat geef je mee?’.  Over het 
algemeen werken de ouders goed mee, ze maken (telefonische) afspraken na 14.30 uur en 
zeggen ook ‘je hebt pauze’. Verstandig om binnenkort duidelijke afspraken te maken over 
het afval van de lunch en wat doen we met eten wat niet op kan binnen de lunchtijd.  
De Zeversprong heeft een ander soort continue rooster, zij beginnen 15 minuten later. Het 
is hierdoor rustiger op de parkeerplaats, zelfs op regenachtige dagen. Er is plek om te 
parkeren en de chaos blijft uit. Mochten zij straks ook over gaan naar continue rooster, dan 
is het belangrijk dat wij aangeven dat verschillende starttijden heel wenselijk zijn. De 
wegafsluiting was niet handig in het begin van het schooljaar.  

8. Onderhoud school (testlokaal, teamkamer)  
De hallen zijn voorzien van nieuwe vloeren. De muren zijn ook bekleed, dit lukte alleen in 
de hal van groep 3 niet. Hier kwam het linoleum weer van de muur af, dit hechtte niet. 
Hier moet nog een oplossing voor worden gezocht. Ook zijn er nog wat puntjes qua 
afwerking. In de laatste vakantieweek zijn ook de deuren afgezaagd en opnieuw gesteld.  
Tim en Ludo gaan naar SKO om de plannen voor de inrichting toe te lichten, zodat het 
nieuwe meubilair voor de hallen en de teamkamer besteld kunnen worden.  
Tim zijn lokaal is een testlokaal, hier staat nu nog (nood)showroommeubilair. Eind 
september worden de nieuwe meubels en het digibord verwacht.  
9. Inzet middelen werkdruk verlaging   

Ludo moet de inzet middelen werkdruk verlaging verantwoorden bij het onderwijsbureau. 
De MR moet hier formeel ook toestemming voor geven. Chantal en Shauni worden hier als 



leraarondersteuner beide 2 dagen van betaald.  Zij nemen groepen over, begeleiden 
individuele en groepjes leerlingen, ook doen ze klussen in de school voor collega’s. Marloes 
maakt met hen een schema, collega’s konden wensen aangeven.  

10. Evaluatie leerlingverdeling  
Nieuwe bovenbouwgroep: in 1 geval is dit hoog opgelopen. Ludo heeft met deze ouders 
afgesproken de leerlingverdeling in het team en de MR te evalueren. Ludo koppelt dit terug.  
Ouders betrekken bij twijfel, laat ouders meedenken, zij kennen hun kind goed. Zij weten 
ook dingen die de stamgroepleiders niet weten. Ook moeten kinderen met een maatje door 
naar de volgende stamgroep. De andere ouders met zorgen heeft Ludo allemaal gesproken, 
zij zijn positief, de kinderen zijn allemaal goed gestart.   

11. Pientere Panda’s (laten we dit terugkomen?)  
Laten we terugkomen wanneer nodig, Melissa geeft dit van te voren aan. Melissa regelt 
met de kinderen van de plusgroep een stukje PR; voor de website de kinderen een stukje 
laten schrijven, filmpje maken, update in de Klimfo. Streven is voor de herfsvakantie.  
Melissa hoopt in de opleiding ook inzicht te krijgen wat te doen met (hoogbebegaafde / 
ontwikkelingsvoorsprong) kinderen in groep 1 t/m 4. Wellicht kunnen we Shauni of Chantal 
straks ook inzetten voor begeleiding van deze kinderen in groep 1 t/m 4.  
12. Ingekomen en uitgaande post  
Geen  
13. Rondvraag / w.v.t.t.k  
Rondje voorstellen  
Diki: jaarplan update 
Melissa: notulen  
Stefan: MR basiscursus  
14. Sluiting  

  
  
 


