
Notulen vergadering maandag 4  juni 2018 
Aanwezig: Niels, Jeroen, Nicole, Marjon, Mariska, Marcelle, Karen, Renate en 
Sandra 
 
 1.  Welkom 
Niels heet iedereen welkom. 
 
 2.  Vorige notulen (zie notulen 26 maart en notulen 16 april) 
 
opmerkingen nav de notulen van 26 maart 2018 
punt 10 
Een ouder heeft een vraag over de vrije dagen. De vrije dagen zijn allemaal 
gekoppeld aan de vakanties. Dit klopt want je mag maar zeven onderbroken 
schoolweken hebben in een schooljaar. In het jaarplan staat dit ook nog niet 
duidelijk(concept). 
actiepunten 
Niels en Marjon hebben met de OR de  begroting besproken. Als er teveel 
overblijfgeld is, wordt het soms aan sportactiviteiten gegeven. Dat is niet de 
bedoeling. Algemene activiteiten moeten uit de ouderbijdrage betaald worden. In de 
schoolgids staan  de overblijf en de OR door elkaar genoemd. Het is beter als er 
twee aparte stukjes komen waarin staat vermeld hoe het geld besteed gaat worden. 
 
opmerkingen nav de notulen van 16 april 2018 
punt 2 
Een ouder heeft een vraag over het overblijven nav de brief die Jeroen heeft 
gekregen van de overblijf. Hoe wordt de tijd van het buiten spelen/eten geregeld? 
Daar moet nog over gesproken worden. Het is ook afhankelijk van de hoeveelheid 
kinderen die door deze regeling misschien extra gaan komen. 
  
 3.  Mededelingen directie 

-veranderende schooltijden 
De schooltijden worden volgend schooljaar aangepast. De middagpauze is 
veranderd van 12 tot 1 uur. In de middag wordt er een kwartier langer lesgegeven. 
De brief naar de ouders is uitgegaan. Er waren drie reacties: twee negatieve en een 
positieve. Met een ouder van de negatieve reacties is een gesprek geweest. Dit 
gesprek is goed verlopen. 
 
 4.  Formatie/passend onderwijsgelden/werkdrukgelden (PMR 
instemmingsrecht) 
 
formatie 
We hebben  voor de formatie 2018/2019 een stemming  gehouden. De meerderheid 
van het team was voor. Een ouder heeft een vraag over de 2/3 combinatie. Hoe is 
deze keuze ontstaan? Het leerlingenaantal op onze school loopt terug. Door de 
krimp is de 2/3 combinatie ontstaan. Is het de bedoeling dat deze 2/3 een 3/4 gaat 
worden? Dat is nog niet duidelijk. We hebben een visiedocument gemaakt over 2/3. 



Kinderen die er aan toe zijn, kunnen na de kerstvakantie 3x per week starten met 
veilig leren lezen.  
Hoe gaan we dit communiceren met de ouders? Het is goed als er een ouderavond 
voor deze groep gehouden wordt en voor ouders die ook geïnteresseerd zijn. We 
kiezen ervoor een hele groep te verschuiven omdat de kinderen bij elkaar kunnen 
blijven. Dit is door ouders als positief ervaren in het verleden. 
team 
Mariska gaat weg van onze school. Zij gaat volgend schooljaar naar de Weerklank in 
Westmaas. Er komen twee nieuwe leerkrachten bij ons op school: Corrie van 
Weelden en Annemarie Oskam. Corrie is binnen de Stichting CSG De Waard 
verschoven en Annemarie komt van buitenaf. 
In het management heeft er ook een verandering plaatsgevonden. Er was een 
voorkeur voor een één directeur en één adjunct. Sari en Ed waren samen adjunct. 
Ed is volgend schooljaar geen adjunct meer. Voor de helft van zijn baan blijft hij bij 
ons op de Bouwsteen en over de andere helft wordt nog gesproken. 
 
passend onderwijs/werkdrukgelden 
We krijgen een gymleerkracht maar de helft (twee dagen) is nog maar gefaciliteerd. 
Hier volgen nog gesprekken over met de gemeente. 
Er is nog geld over als buffer. 
Bij de onderwijsassistent staat de tijd er specifiek bij nl. 09.00 tot 16.00 uur. Op deze 
manier kunnen we haar tijdens de lesuren inzetten. Over twee weken mag de 
formatie gecommuniceerd worden naar ouders. 
 
 5.  Schoolplan (MR instemmingsrecht) 
In het strategisch beleidsplan van CSG De Waard staat waar de scholen van CSG 
voor staan. De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan 
onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg.  
De ontwikkeling van onze school is vastgelegd in het schoolplan. Je gaat kijken waar 
de aandachtspunten liggen. De kleuren worden als volgt benoemd: groen betekent 
goed, blauw betekent beter, oranje betekent dat het een aandachtspunt is en rood 
betekent actie ondernemen. Vervolgens kies je een aandachtspunt waar je aan gaat 
werken in volgorde van belangrijkheid. 
 
punt 2.5 Sterkte-zwakteanalyse 
Een leerkracht vraagt wat er bedoeld wordt met klaagcultuur? Er wordt de 
klaagcultuur van het team bedoeld. 
punt 8 en 9 aandachtspunten en meerjarenplanning 2018-2022 
Een ouder geeft aan dat het duidelijker zou zijn als je de jaren naast elkaar zou 
kunnen zien. 
 
Marjon mailt haar opmerkingen over het schoolplan voor de volgende 
MR-vergadering. 
 
6. School Ondersteunings Plan (PMR instemmingsrecht) 
Opmerkingen bij het SOP: 

- het leerlingaantal is steeds anders.  
- blz 2 regels versprongen  



- blz 5 facilitering met sc 
 
 
 
 6.  Schoolgids (MR instemmingsrecht) 
Opmerkingen bij de schoolgids: 
De vrije dagen zijn allemaal gekoppeld aan de vakanties. Dit klopt want je mag maar 
zeven onderbroken schoolweken hebben in een schooljaar. 
 

- bij 3.3.2 overblijven tot kwart over 1 ipv 1 uur. 
- bij 3.8    er staat alleen 2019. 

bij 5.1    meerbegaafdheid specialist, rekenspecialist en taalspecialist moeten  
              er nog bijgezet worden. 

- bij 5.1    staat ondernouw ipv onderbouw. 
- bij 6       de tijden moeten bekeken worden. 
- bij 11.4. de gymtijden hoeven niet aangepast te worden want de looptijd wordt  

   meegerekend. 
- bij 12    de namen van de leerkrachten moeten nog aangepast worden. 
- bij 12    de namen van de MR moeten nog aangepast worden. 

 
Renate mailt de schoolgids. 
 
 7.  Jaarplan MR  
Dit punt schuift door naar maandag 25 juni 2018. 
 
 8.  Jaarplan school 
Dit punt schuift door naar maandag 25 juni 2018. 

 
 9.  Evaluatie toetsingsschema/citoafname 
Dit punt schuift door naar maandag 25 juni 2018. 
 
10. Cursusbehoefte MR 
Dit punt schuift door naar maandag 25 juni 2018. 
 
11. Rondvraag 
Een ouder vraagt of het al bekend is welke zaakvakkenmethode gekozen is. Ja, we 
hebben Faqta gekozen. 
Volgende keer nemen we afscheid van Marjon en Mariska. We nodigen Wilco uit om 
de laatste MR-vergadering alvast bij te wonen.  
 
  

Actiepunten wie wanneer afgerond 

overblijf en OR in 
schoolplan 
herschrijven. 

Renate juni ja 



 informatieavond 2/3 
organiseren 

Renate juli ja 

SOP aanpassen Renate 

schoolgids mailen Renate juni ja 

notulen op de website 
zetten 

Sandra juli ja 

Wilco uitnodigen voor 
25 juni 

Sandra juni ja 

 

 
 
 
 
 
 
 


