
Notulen MR-vergadering maandag 12 juni 2017 
 
Aanwezig: Niels, Jeroen, Nicole, Marjon, Mariska, Karen, Renate en Sandra 
 
 1.  Welkom 
Niels heet iedereen welkom. 
 
 2.  Vorige notulen (zie notulen 27 maart 2017) 
punt 4 
Er is bij de IEP toets gescoord zoals we verwacht hadden. We zitten als groep 8 onder het 
landelijk gemiddelde. De entreetoets was in verhouding vrij hoog.  
De vwo-leerlingen hebben lager gescoord op de IEP toets. De entreetoets blijft afgenomen 
worden in het nieuwe schooljaar. Volgend schooljaar in april gaan we de entreetoets 
evalueren of we hem moeten blijven gebruiken. 
punt 5.  
De kerken willen graag meedenken. De notulen worden goedgekeurd. 
punt 9. 
Het beleid instroom/doorstroom wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar. 
 
3.  Mededelingen directie 
We houden een prikactie op dinsdag 27 juni 2017. De kinderen kunnen een uur langer op de 
bso blijven.Ouders hebben niet gereageerd. Er is vroeg genoeg gecommuniceerd.  
 
 4.  Formatie 
Er zijn volgend jaar drie kleutergroepen in plaats van vier. Dit komt mede omdat er volgend 
schooljaar 19 leerlingen in groep 1 zijn. Ook het azc in ‘s-Gravendeel gaat sluiten. Een 
aantal kinderen zijn verwezen naar het sbo. Er zijn minder kinderen geboren. Wel moeten er 
nog een aantal kinderen aangemeld worden.  
Renate legt de formatie uit. De formatie wordt goedgekeurd. 
 
 5.  Verbouwing/ IKC 
Ieder kind centraal (Kidspalace) 
Kidspalace komt in de school met een peuterspeelzaal in de klas van juf Patricia en 
Marjolein. Er zijn al 4 inschrijvingen en 11 aanvragen. In de zomervakantie wordt er in de 
school geverfd. Er komen twee kantoorruimtes bij de computers. De handvaardigheidskern 
wordt aangepast. Boven de wc’s komen opbergruimtes. Het schoonmaakhok wordt een 
kantoor. Het is de bedoeling dat alles in de zomervakantie gerealiseerd wordt.  
De inloop (naar aanleiding van de verbouwing) wordt vastgesteld op dinsdag 22 augustus 
van half 7 tot half 8. 
  
 6.  Schoolgids 
Er komt een nieuwe website van de stichting. Renate moet wachten totdat zij de schoolgids 
kan bewerken op de website. Marjon neemt dit punt mee naar de GMR. 
 
 7.  Jaarplan MR 
Iedereen kijkt naar het jaarplan MR. Data vergaderingen volgend schooljaar: 
maandag 18 september 2017 
maandag 13 november 2017 
maandag 22 januari 2018 
maandag 26 maart 2018 
maandag  4 juni 2018 



 8.  Beleidsplan meerbegaafdheid groep 3 t/m 8 
blz 14 registratie 
De ouders worden via het rapport van de vorderingen en activiteiten in de Groeiklas op de 
hoogte gehouden. 
blz 18 Hoe doe je het allemaal in de klas? 
De leerkrachten krijgen hulp en advies op het gebied van meerbegaafdheid. Volgend 
schooljaar wordt er extra tijd ingestoken om het plan te volvoeren. 
Het beleidsplan meerbegaafdheid wordt goedgekeurd. 
 
 9.  Cursusbehoefte MR 
Er is geen behoefte. 
 
10.  Beleidsplannen  
 -bouw 
Dit plan is vanuit het samenwerkingsverband plan opgesteld. Er is een verschil tussen 
leesproblemen en dyslexie. Bouw wordt door de leerlingen en de tutors als positief ervaren. 
De software is  wel slecht.  
 -cultuurplan 
Het cultuurplan past bij het geïntegreerd zaakvakkenonderwijs wat we volgend schooljaar 
gaan onderzoeken. We gaan drie methodes uitproberen. Alle zaakvakken lopen in elkaar 
over. We starten in groep 5 t/m 8. Kleding en sport wordt het eerste onderwerp. Het 
cultuurplan is nog in opbouw. 
 
11. Rondvraag 
Mariska: De groep van vorig jaar van Mariska staat in het gemeenteboekje. 
Nicole: Hoe gaat het met de groepen 3 en de sociale groepsvorming? 
Het is hard werken voor beide groepen. Marlies is bij Jorien in de groep.  
Renate: Volgend jaar geldt dat we voor alle groepen dezelfde lestijden hanteren.  
maandag, dinsdag en donderdag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur 
woensdag en vrijdag 8.30 -12.30 uur.  
 
 
 

Actiepunten wie wanneer afgerond 

evaluatie entreetoets 
groep 7 op agenda 
april 2018 

Sandra april ja 

beleid 
nstroom/doorstroom 
op agenda sept 2017 

Sandra sept  

schoolgids website bij 
GMR bespreken 

Marjon juni ja 

jaarplan MR bekijken MR sept ja 



notulen 
MR-vergadering 
 12 juni sturen naar 
Sarina 

Sandra juni ja 

 


