
Notulen MR-vergadering maandag 13 november 2017 
Aanwezig: Niels, Jeroen, Marjon, Nicole, Renate, Marcelle, Karen en Sandra 
Afwezig met kennisgeving: Mariska 
 
 1.  Welkom 
Niels heet iedereen welkom. 
 
 2.  Vorige notulen (zie notulen 9 oktober 2017) 
punt 3 
Er is een vraag over de samenwerking met de BSO, Kivido en Kidspalace. Hoe zit het financieel? 
Wij hebben te maken met Kidspalace. Zij financiert de peutergroep zelf. Ze betalen net zoveel huur als wij 
betalen voor de huur van de kerk. 
punt 4 
Marjon mailt Niels over de link nav de artikelen van het medezeggenschapsreglement in het jaarplan. 
 
 3.  Mededelingen directie 
De instroomgroep start na de voorjaarsvakantie.In die periode heeft groep 1/2 C 28 leerlingen; de andere 
groepen ongeveer 24 of 25 leerlingen. De instroom gaat 4 dagen per week draaien; nl op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. 
Er heeft een ouder gemaild. Nav het groepsdoorbrekend rekenen heeft deze leerling veel verschillende 
leerkrachten gekregen.Renate heeft een goed gesprek gehad. In januari is er weer een afspraak met deze 
ouder. 
 
 4.  Andere schooltijden 
We spreken over een continuerooster. Dit is op dit moment niet aan de orde. 
Renate wil graag een dagdeel kunnnen vrijroosteren ivm studiedagen. Is het een idee om op de lange dagen 
de middag een kwartier eerder te laten starten? Het wordt nagevraagd bij het team. 
 
 5.  Trendanalyse cito juni 2017 
Het schooloverzicht op blz 7 en 8 geeft een goed beeld van de trendanalyse. 
De gewenste groei is landelijk vastgesteld. Als de score rood is en de gewenste groei wordt behaald, kan de 
score groen worden.  
Alle groepen hebben onder de 40% norm van cito gescoord voor de scores IV en V. Dit is een mooie 
ontwikkeling! 
De score van de IEP Eindtoets zat onder het landelijk gemiddelde. Dit is logisch omdat de groepen 8 op veel 
vakken uitvielen. We gaan dit schooljaar weer de IEP Eindtoets doen. 
Er is gekozen voor de Cito Entreetoets bij de groepen 7 omdat het doorverwijzingstraject zonder problemen 
verlopen is.Er wordt gekeken of we de IEP advieswijzer gaan doen. 
Bij spelling moet nog het nummer van de groepen ingevuld worden op blz 29. 
 
 6.  Onderhoud gebouwen 
 Bij de kleuters wordt er geverfd tijdens de kerstvakantie en voorjaarsvakantie. De wifi werkt (meestal) goed.  
 
 7.  TSO- verslag 
De MR vindt dat er eerst gesproken moet worden met de oudergeleding van de MR als er geld overblijft. 
De ouderbijdrage is niet te hoog.Het gaat erom waar de school het meest bij gebaat is. 
 
 8.  Jaarverslag OR (ter info) 
Deze punten moeten nog toegevoegd worden aan het jaarverslag: 
De kleuters krijgen ook een cadeau met sint.  De groepen 5 t/m 8 mogen 10 euro uitgeven aan een cadeau 
(voor de klas) voor sint. 
Niels mailt Diana de Kreek. 
 
 
 



 9.  Staking 
De actiegroep wil de staking doorzetten. De vakbonden hebben het aan de leden gevraagd en zij willen 
staken. Moeten we niet wachten op de nieuwe regering? 
Er is een ultimatum op 5 december. De staking is gepland op 12 december.Het bestuur heeft aangegeven dat 
zij in gesprek wil. De PO-Raad steunt de actiegroep. Het bestuur gaat niet doorbetalen. De inspectie gaat op 
uren controleren. 
De bovenbouw is voor staking. Renate wacht op informatie van het bestuur om leerkrachten en ouders te 
informeren. Het is een lastige situatie.  
 
10. Rondvraag 
Nicole: Op de website staan onze kinderen nu wel terwijl dat eerst niet de bedoeling was. 
Er is een flyer gemaakt met foto’s van kinderen. Aan deze ouders is toestemming gevraagd voor de website. 
Arno heeft de bouwsteenfoto’s gemaakt.  
In parnassys  staat het kerstfeest niet vermeld. Het kerstfeest wordt gehouden op donderdag 21 december 
half 7 in de groepen. Renate zet het kerstfeest in parnassys. 
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