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Notulen  MR vergadering maandag 25 september 2017 

 
Aanwezig: Janet, Machteld, Tamara, Simone, Margriet en Jacoline 
 
Aanvangstijd: 20:00 uur 
 
1.      Welkom en opening (Jacoline)  
          Bibbers in je buik 
 
2.      Vaststellen agenda en mededelingen 
 
3.      Ingekomen post (Jacoline): 
         - 
 
4.      Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst 
         goedgekeurd. 
 
5.      Voortgang schooltijden (I/D) 
          Opzet eerste evaluatie: Begin november volgt evaluatie door MR onder 
          het team. Overleg met Rob over de vorm: enquete of tijdens een teamoverleg. 
          In de jaarlijkse ouderenquete van januari wordt een vraag opgenomen over de 
          nieuwe schooltijden. 
 
6.      Schooljaar 2017-2018 (B) 
         MR jaarverslag 2016-2017 (zie ook meegestuurde stukken) 
 
7.      GMR zaken (I/D) (zie ook meegestuurde stukken) 
              a)     agenda GMR vergadering 7 september – Is er al een vacature uitgezet ivm vertrek      

          twee personeelsleden? 
b)      Overige stukken GMR vergadering. Dinsdag 7 november is een gedeelde 
          MR-GMR vergadering. Margriet en Machteld gaan hier heen. 
c)      Aanmelding cursus (G)MR – Machteld gaat hier misschien heen. 
 

8.      Bespreking met Rob 
*      Opzet eerste evaluatie schooltijden: teamgeleding zal de pauzetijde evalueren begin    
        november samen met evaluatie 5 gelijke dagen model. In welke vorm? Op 15 nov tijdens  
        de pizzasessie wordt hiervoor tijd vrijgemaakt daarnaast wordt tijd vrijgemaakt om aan  
        het groepsplan Zien te werken. Na de volgende MR vergadering terugkoppeling geven  
        aan de ouders via Constant Nieuws. In een pizzasessie in 2018 dit onderwerp laten  
        terugkomen. 
*      Stilteteken: er hebben ouders aangegeven dat het niet aansluit bij de Christelijke            
        identiteit maar linkt naar bv het Boedhisme, het occulte en het binnen halen van het  
        kwade. Rob heeft schriftelijk en mondeling contact gehad met deze ouders. Voor de  
        herfstvakantie wordt een besluit genomen. 
*      Nieuw schoolondersteuningsprofiel: het is verplicht dit document te publiceren op de  
        website volgens de voorgeschreven format. De format werkt niet prettig en is niet altijd  
        even duidelijk. 
*      Zaken vanuit het CvB: wenselijk is dat elke school een keer wordt geaudit op vrijwillige  
        basis; dit staat los van het vernieuwde inspectietoezicht. Nagedacht wordt over of  
        groepsplanloos werken past bij onze school; de vraag is of dit een werkdrukverlichting  
        met zich mee brengt aangezien dit administratie met zich meebrengt op andere wijze.     
        Dit wordt nader onderzocht. 
*      Staking op 5 oktober 
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*      Externe contacten Molenvliet: Kinderen die het nodig hebben mogen binnenkort  
        mogelijk 3 dagen iov 2 dagen naar de voorschoolse vervroegde educatie (VVE) volgens  
        de gemeente. 
*      Worden de pleinwacht ouders opgeleid zoals TSO ouders in het verleden? Hoe zit het  
        met verantwoordelijkheid? Die ligt bij de school. Met de ouders wordt regelmatig  
        geevalueerd hoe de pleinwacht verloopt en waar knelpunten worden ervaren.  
        Aansprakelijkheidsverzekering is via de school geregeld. De vergoeding aan deze ouders  
        wordt maandelijks voldaan. 
*      Tekst op de website over de MR graag bekijken en opmerkingen aanleveren bij Danita. 
 

9.    Pesten/pleingedrag:  
       Vorig jaar is het pestptotocol geëvalueerd. De pauze onder leiding van ouders loopt goed. 
 
10.  Externe contacten Molenvliet  
       Vorige week is een Brede School overleg geweest. Alle scholen uit Molenvliet doen hier aan mee.   
       Er vindt binnenkort een overleg plaats tussen de scholen, kinderdagverblijven en   
       peuterspeelzaal. Op 6 oktober is Open Scholen Route. 
 
11. Engels  
      Morgen is een quick start van de methode My name is Tom, een uitleg hoe je kunt starten met  
      de thema’s, en met name tips voor de aanpak voor de kinderen die in een hogere groep met deze  
      methode beginnen. 
 
12. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (I) 
a)   Nieuwe methodes: de methode Taal Aktief wordt 1 blok uitgeprobeerd (4 weken). Vorig jaar is 1  
      blok de methode Staal uitgeprobeerd. Het blok uit de reguliere lesmethode vervalt, maar de  
      leerkracht zorgt wel dat alle essentiele punten uit de lesstof uit het vervallen blok aan de orde  
      komen. 
b)  Actieplan LeerKRACHT: Groep 5 t/m 8 is gestart met de pittige torens; doel hiervan is  
      onderzoekend en ontdekkend leren. Bekeken wordt hoe dit niet alleen met de meerbegaafde  
      kinderen kan worden gedaan, maar ook (gedeeltelijk) klassikaal. 
c)   Wat verder ter tafel komt: geen bijzonderheden. 
 
13. Rondvraag  
      nvt 
 

 


