
Notulen MR vergadering 27-11-17 

Aanwezig: Anja, Wendy, Jack en Lotte. Margret en Angeline zijn ziekgemeld. 

 

 Ingekomen stukken en mededelingen 
Er waren geen ingekomen stukken.  

 Notulen 19-6-2017/ openstaande acties vorige vergadering(en): 

Notulen vergadering 19-10-17 besproken. De notulen van 19-6, het jaarverslag en een foto van het 
team ontbreken nog op de site. Lotte vraagt Miranda om deze alsnog op de site te plaatsen. 

Het beschreven beredeneerd aanbod bij groep ½ schuiven wij door naar de volgende vergadering. 

 Onderwerpen vanuit de directie: 

Taalmethode: 

We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe taalmethode, waarmee we in september 
2018 willen starten. We hebben met het team een presentatie gehad over de 3 meest 
gebruikte methodes op dit moment; Staal, Taal actief en Taal op maat. Van deze drie 
methodes vragen wij zichtzendingen aan om lessen uit te proberen. Jack heeft nog 
informatie gekregen over de methode Taal doen. Hier zullen wij ons ook op richten. Ook 
zullen ervaringen van andere scholen hierin meegenomen worden. 

Personeel: 

Jacqueline Kroon is gestopt met het werk op de donderdagmiddag. Karin Stroet heeft dit 
nu overgenomen. 

Door de invalproblematiek is er minder personeel beschikbaar. Dit houdt in dat het 
steeds moeilijker wordt om invallers te krijgen. We streven ernaar om zo min mogelijk 
verschillende leerkrachten voor de groep te plaatsen, maar dit valt niet mee. Driessen 
stuurde een mail over 43 openstaande vacatures in de periode van december tot ver in 
februari. 

In groep ½ is de inval nu geregeld t/m december. Lida zal meer taken op zich nemen. 

Er wordt druk gezocht naar een oplossing voor na de kerstvakantie. 

Taakbeleid: 

Het taakbeleid is aangepast door Cora. Dit zal moeten worden vastgesteld door de GMR. 

Projectplannen: 

Hoogbegaafdheid/ leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit is nu nog erg gericht 
op de cognitieve ontwikkeling. De volgende stap is kijken hoe we ook op de andere 
onderwijsbehoeften tegemoet kunnen komen. Wat wordt de volgende stap en hoe gaan 
we die organiseren? 

De overige projectplannen schuiven we door naar de volgende vergadering. 

Financiën: 



De begroting is nog niet goedgekeurd. Er is een klein positief saldo. 

Volgende vergadering komt de begroting terug op de vergadering. 

Mr heeft inzage en mag advies geven. De GMR moet het vaststellen. 

 

 

Canada: 

Veel verschillen, maar ook veel overeenkomsten gezien. Er hing een heel goede sfeer. De 
leerlingen waren heel betrokken. Iedereen wist wat er van ze verwacht werd en vertelde 
heel duidelijk waar de focus op lag. 

Er is vooral gekeken naar wat leren nu precies is, wat ze de leerlingen willen leren en het 
onderzoekend leren. 

De betrokken directeuren zullen hiervan een verslag schrijven. 

Continurooster: 

Dit punt komt terug op de vergadering. 

De oudergeleding van de MR bereidt dit punt voor, voor de volgende vergadering. 

Communicatie: 

Ouderportaal bevalt goed. Soms komen berichten bij de ouders binnen als bericht, soms 
als nieuws en mededelingen. Moet hier afspraken over gemaakt worden? 

Studiedag: 

De ochtend ging over kindermishandeling. Hans Gotze kwam vertellen over vormen van 
mishandeling, signalen en de meldcode. 

De middag kregen wij een presentatie over beelddenkers en dat dit ook een relatie kan 
hebben met dyslexie en hoogbegaafdheid. 

 

 

 De OV: 

Anja is op bezoek geweest bij de OV. 

Jack neemt contact op met Nienke Haring over de schoonmaak. De schoonmaak gaat 
naar een ander bedrijf. Misschien is het goed om dit bedrijf eerst te laten starten en dan 
met elkaar te beslissen of er aanvullende schoonmaak nodig is. 

De OV vindt het prettig om een jaaroverzicht van alle sportactiviteiten te hebben. Onze 
vraag is of Wendy Schouten dit heeft. Zij heeft meerdere jaren in de sportcommissie 
gezeten. Anja koppelt dit terug naar de OV. 

Is het ouderportaal ook toegankelijk voor de MR en de OV? Dit wordt in het team 
besproken of dit wenselijk is. Wel kan er altijd een kort bericht naar een van de 



leerkrachten gestuurd worden die het dan voor hen op ouderportaal zet. Hier komen we 
op terug. 

Zijn alle ouders goed te bereiken via de digitale wegen? Het valt op dat er soms kinderen 
op school komen op een vrije dag. Nieuwe ouders moeten gewezen worden op het 
inschrijven op de Info! Wie doet dit? 

 

 Rondvraag: 

Redt Angeline het nog om een korte samenvatting te maken over de vorige notulen voor 
in de info? Anja of Wendy vragen haar. 

Wanneer starten wij met nieuwe leden voor de MR en de GMR? In februari. 

In de info van december graag opnemen dat juf Karin Stroet is gestart in groep ¾ en de 
inval in groep ½ 

Gaat groep ½ weer gesplitst worden? Hierover is nog geen duidelijkheid. Dit moet wel 
naar de ouders gecommuniceerd worden. 

 

5-2-18 is de volgende MR- vergadering. 

 


