Verslag MR vergadering 04-04-17
Aanwezig: Daan, Ellen, Maurice, Jolanda, Marjan
1. Opening:
Ellen opent de vergadering.
Omdat Maaike te kennen heeft gegeven dat ze uit de MR gaat, wordt er vanavond afscheid van
haar genomen. Ellen bedankt haar voor de inbreng die ze de afgelopen jaren heeft gehad en
overhandigt haar een attentie.
Jolanda zal een brief maken, waarin de ouders op de hoogte worden gebracht van het vertrek van
Maaike uit de MR en het besluit dat de MR nu uit 2 ouders en 2 leerkrachten bestaat en dat
Jolanda zelf geen lid meer is van de MR.
2. Verslag vergadering van 31-01-17 en vaststellen agenda:
De notulen van de vergadering van 31-01-17 zijn goedgekeurd en staan inmiddels op de site.
In de rondvraag zal het punt OMR van 23-03-17 worden besproken.
3. Notulist:
Marjan zal deze vergadering de notulen maken.
4. Post:
Er is weinig post en de postmap zal weer rondgaan.
5. Ingekomen stukken:
Ellen geeft aan dat er geen overleg met Jolien (GMR) is geweest.
6. Mededelingen:
Jolanda benadrukt dat het niet de bedoeling is, dat datgene wat binnen de MR op school
besproken wordt, via andere ouders naar school terug gekoppeld wordt.
7. Schoolzwemmen 2017-2018:
In het schooljaar 2016-2017 is er voor groep 3 en 4 geen schoolzwemmen geweest.
In het verleden kregen ouders munten, zodat de kinderen op een zelf gekozen moment konden
zwemmen. Jolanda heeft dit schooljaar hierover nog geen antwoord van de gemeente ontvangen.
Voor het komende schooljaar is het wenselijk voor de nieuwe groepen 3 en 4 (belangrijk voor de
motorische vaardigheden). Ouders geven aan dat zij het zwemmen ook belangrijk vinden.
De voorkeur is 1 keer per 2 weken een zwemles van 1 uur en aan het eind van de middag i.v.m.
het zo min mogelijk verlies van onderwijstijd.
Bert zal bij het bestuur informeren of er 1 gymles en 1 “natte les” per week voor deze groep
gegeven mag worden. Wanneer er 1 gymles per week minder wordt gegeven door de Sportfederatie, is het misschien mogelijk om deze les bij groep 1/2 in te zetten. Dit wordt nagevraagd.
8. ICT besteding:
Jolanda geeft uitleg over de besteding van de ICT gelden. Er zullen 12 chromebooks, 2 laptops en
1 dockingstation worden aangeschaft. Er is nog een bedrag over dat gebruikt zal worden voor het
aanschaffen van een kast op wielen waarin de chromebooks worden opgeborgen.
9. Vakantierooster:
Jolanda licht het vakantierooster toe. Volgend schooljaar zijn er 5 studiedagen gepland. Hiervan
zijn er 2 door OPONOA vastgesteld (1 in het najaar en 1 in het voorjaar). De andere 3 dagen
worden ingepland op een maandag, dinsdag en donderdag rond het maken van de rapporten.
Omdat er op jaarbasis meer uren worden gemaakt, kunnen er nog 5 extra studiedagen worden
gepland, of de eindtijd op de woensdag vervroegen naar 12.00 uur. Er zal een brief naar de ouders

van groep 1 t/m 7 gaan, waarin de keuzemogelijkheid wordt gegeven: 5 extra studiedagen, of de
eindtijd op woensdag om 12.00 uur. De meerderheid van stemmen geldt.
10. T.S.O:
Heidi Hilhorst heeft de financiën op zich genomen.
Er vindt regelmatig een overleg plaats met de overblijfouders.
Gerina Mengerink is overblijfcoördinator en Renske is het aanspreekpunt vanuit het team.
Groep 5/6 blijft over bij groep 1/2, zodat de groep niet te groot is.
De overblijfouders hebben per dag eenzelfde groep.
De regels voor het overblijven zijn aangepast. Deze worden in de groepen besproken en op een
zichtbare plek opgehangen.
De prioriteit voor het overblijven is momenteel het bespreekbaar maken van de regels en het
houden aan de afspraken.
11. Nijntje project:
Het gymproject voor groep 1 en 2 wordt door Jolanda en Marjan uitgelegd. Dit project zal volgend
schooljaar plaatsvinden.
12. Voorwoord rapport:
De aanpassing van het voorwoord is duidelijk. Volgend schooljaar komt het in het rapport.
Jolanda kijkt na of het belang van het aangeven van de scores van de Cito toetsen van groep 6
t/m 8 voor begrijpend lezen en rekenen voor het vervolgonderwijs in de schoolgids van dit jaar
vermeld staat. Het is de bedoeling dat dit volgend schooljaar bij de informatieavond van groep 6
wordt aangegeven.
13. Communicatie met ouders:
Doordat er meer animo voor de laatste 2 sportuurtjes was, zijn deze doorgegaan. De keuze om
het niet op een woensdag te plannen, heeft misschien wel meegespeeld.
Door het invoeren van de “hulpgevraagd brief”, is de communicatie ook verbeterd.
14. Datum volgende vergadering:
Dinsdag 13 juni om 19.30 uur.
15. Rondvraag:
-Ellen vraagt uitleg over de groepsbesprekingen.
-De OMR wordt als zinvol ervaren. De volgende vergadering (volgend schooljaar) wordt op de
Keikamp gehouden. Het verslag van de vorige vergadering afwachten en daar de agendapunten
voor de volgende vergadering uithalen. De punten waarmee aan de slag kan worden gegaan,
moeten concreter gemaakt worden.
-Daan gaat de MR cursus doen.
-Jolanda legt het standpunt van school m.b.t. mobiele telefoons uit.
16. Sluiting:
Ellen bedankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

