
notulen MR-vergadering maandag 12 november 2018 
Aanwezig: Jeroen, Nicole, Wilco, Marcelle, Karen, Willy, Renate en Sandra. 
Afwezig: Niels 

 
 1.  Welkom 
Jeroen heet iedereen welkom. 
 
 2.  Vorige notulen (zie notulen 24 september 2018) en welke punten zetten we in het jaarverslag(MR)? 
De notulen zijn goedgekeurd. Het stukje van Nicole en Willy komt later. 
 
Punten voor in het jaarverslag MR: 
Wilco gaat de basistraining doen. 
Het jaarplan en het jaarverslag van de MR zijn goedgekeurd. 
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschapsraad/notulen 
 
3. Mededelingen directie 

- groep 6 
In groep 6 zijn er een aantal gedragsmatige problemen. Vanaf de tweede week zijn er 
groepsvormingslessen gegeven. Afgelopen maandag is er een ouderavond geweest. Op deze avond 
heeft de groepsvormingsdocent uitgelegd hoe hij werkt en waarom. 
Er worden stappen gemaakt in deze groep samen met de groepsvormingsdocent, de co-teacher en 
onderwijsassistent. Bepaalde kinderen krijgen hulp van buitenaf. Aan het einde van het jaar wordt 
opnieuw een ouderavond gepland. 
Een ouder vraagt of het niet een goed idee is voor de volgende keer dat de groepsvormingsdocent van 
tevoren gaat vertellen wat hij gaat doen. 

 
- passend onderwijs 
Er komt een extra onderwijsassistent voor groep 3 en 6. Naast groep 6 is er ook een groep 3 met 
gedragsmatige problemen. Emy Kranendonk is aangenomen voor anderhalve dag. Het is lastig om te 
zien hoeveel geld er nu over is voor passend onderwijs en werkdrukverlichting. Dit komt omdat de 
passend onderwijsgelden gelden voor een kalenderjaar. De gelden voor werkdrukverlichting gaan per 
schooljaar. 
 
- flitsbezoek voorzitter college van bestuur 
Bert Tuk is langs geweest. Hij gaat op alle scholen kijken. Het was een positief bezoek. Hij was 
uitgenodigd voor de lunch. Daarna heeft hij  met individuele kinderen gesproken. Hij is in verschillende 
klassen wezen kijken. Daarna heeft hij  een gesprek met Renate gevoerd. Het was een fijn en positief 
gesprek. 
Hij vond dat we taakgericht en zelfstandig werkten. Wel had hij een opmerkingen over het krimpen van 
het aantal leerlingen. Renate kon goed onderbouwen wat we daaraan doen. 
 
- bezoek directeur onderwijs 
Mariska Wesdijk heeft alle plannen over onze school bekeken. Zij is de hele school langsgegaan. Zij is 
heel kritisch. Doe je wat je zegt als school? Wat zijn de afspraken en worden die nageleefd? Ze stelt 
heel veel vragen. Ze kijkt bv. naar de doorgaande lijn, coöperatieve werkvormen en differentiatie. Zij 
kijkt ook naar de  overdracht van de peuterspeelzaal naar de kleuters.  
 

 4.  Andere schooltijden 
Dit punt staat nu op de agenda om de schooltijden  te evalueren. De middagpauze is een kwartier korter 
geworden. Hoe gaat het met de overblijf? Welke vragen zetten we over de andere schooltijden in de 
ouderenquête? 
De leerkrachten zijn er inmiddels aan gewend. Het is wel van belang dat de kinderen om 12 uur buiten staan. 
Er zijn geen opmerkingen gekomen vanuit de overblijf. 
Er wordt ook nog gesproken over de brutaliteit van de kinderen op de overblijf. We kunnen ouders erop wijzen 
dat er een cursus aangeboden wordt om hiermee om te gaan.  
We besluiten om de vragen niet in de enquête te plaatsen maar om een koffieochtend in maart te organiseren.  
Er kunnen dan gelijk ook andere onderwerpen worden meegenomen. 
Namens de MR zal er ook iemand aanwezig zijn. Wilco kijkt of hij een dag kan ruilen en aanwezig kan zijn. 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschapsraad/notulen


Deze ochtend zal gehouden worden op 15 maart 2019. 
 
 5.  Trendanalyse cito juni 2018 
We kijken naar de conclusies en aanbevelingen op blz 28. 
Het beeld van rekenen is vertekend. Als kinderen groepsdoorbrekend rekenen telt de cito bij een andere groep 
mee. Dit kan een groep hoger of lager zijn. De leerkracht bekijkt of die kinderen de groei doormaken die ze 
zouden moeten doormaken. We hopen dat cito dit punt gaat aanpassen zodat het ook in parnassys een goed 
beeld geeft. 
Begrijpend lezen was een speerpunt. Het is prettig om met vijf groepen te werken en werken met verschillende 
werkvormen. Het ziet er goed uit. We zijn benieuwd naar de opbrengst van de resultaten die straks gaan 
komen. 
 
 6.  Onderhoud gebouwen 

-plein 
De leerlingenraad en de teamleden hadden voorkeur voor de speeltoestellen van Yalp. 
We wachten op de beslissing van de gemeente over het ontwerp en de offertes. Er moet geld vrij 
komen. 
Als de aanvraag niet goedgekeurd wordt, kan dat lang gaan duren. Het blijft afwachten. 
 
-ventilatie 
De ventilatie op onze school is niet goed. Vorig jaar tijdens de verbouwing is dit aan het licht gekomen. 
Daarna heeft er een groot onderzoek plaatsgevonden. Het moet echt aangepakt worden. De besturen 
zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor de gebouwen. Dit is een probleem wat er vroeger al was. Daar 
is de gemeente op aangesproken en sinds maart ligt het onderzoek bij de gemeente. De gemeente 
doet er niets mee. Op 28 november heeft Bert Tuk hierover een gesprek met de gemeente. Dit punt 
komt terug op de volgende vergadering. 
 
 

 7.  TSO- verslag/OR jaarverslag 
Niels en Marjon hebben het verslag bekeken. Niels heeft het goedgekeurd. Nicole neemt contact op met Niels 
over het verslag. Er wordt gesproken over een professioneel registratie- en administratie- systeem voor de 
overblijf.  
 
  8.  Rondvraag 
Een ouder vraagt hoe het gaat met de werkgroep identiteit. We gaan een levend kerstverhaal vertellen met 
behulp van de drie kerken. We beginnen met  een lampionnenoptocht bij ons op school. De  groepen  7 en 8 
gaan elk een stukje van het kerstverhaal naspelen.  Aan het einde van het kerstverhaal eten en drinken we 
samen. We vertrekken in groepen van 200 personen. Elk kwartier vertrekt er een groep. Ouders en 
belangstellenden moeten zich inschrijven voor een bepaalde tijd. De communicatie hierover vindt plaats na 
sinterklaas. 
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