
Notulen MR-vergadering maandag 27 mei 2019 
Aanwezig: Niels, Jeroen, Wilko, Nicole, Marcelle, Karen, Willy, Renate en Sandra. 
 

1. Welkom 
Niels heet iedereen welkom. 
 

2. Vorige notulen (zie notulen 4 maart 2019) 
punt 5. Hoe gaan we om met grensoverschrijdend gedrag van ouders? 
Er is wel over gesproken. De groeiklas is bezig geweest met de campagne van Sire 
#Doeslief. We gaan het meenemen in de planningsvergadering. Volgend schooljaar hopen 
we ermee te starten. 
 

3. Mededelingen directie 
a. ingekomen brief 

Wilko heeft nog wat aanvullingen op de notulen gegeven. Eén ouder heeft aangegeven niet 
naar de ouderavond te komen.De ouderavond vindt definitief plaats op maandag 24 juni om 
19.00 uur. De MR is hierbij aanwezig. Aansluitend houden we dan de volgende 
MR-vergadering. 

b. schoolplein  
Op 9 juli komt de gemeenteraad bij elkaar. Als het plan goedgekeurd wordt, komt op 10 juli 
de aannemer. Het is voor 95% zeker dat het plan doorgaat. Het schoolplein wordt dan eerst 
leeggehaald en in de zomervakantie wordt het nieuwe schoolplein gerealiseerd. 
We hopen dan het volgend schooljaar te starten met het nieuwe schoolplein. 

      c.   schoolzwemmen 
De vraag is of het schoolzwemmen blijft bestaan. Kan het zwembad een concept neerleggen 
zodat de gemeente Hoeksche Waard het schoolzwemmen kan continueren? 
Volgens het zwembad zwemmen de leerlingen uit de bovenbouw slechter. De school vindt 
dat het leszwemmen voor groep 5 veel onderwijstijd kost. Het idee is om alle kinderen van 
groep 5 t/m 8 één keer in de maand zwemles te geven. Groep 4 behoudt de normale 
zwemlessen van een keer per week. De gemeente neemt hierover een beslissing. Het is ook 
in het belang van het dorp dat het zwembad blijft. Zonder de zwemlessen van de scholen is 
het zwembad niet meer rendabel. Het bedrag wordt 50 euro voor groep 4 en 12,50 voor 
groep 5 t/m 8. Er wordt dan themagericht gewerkt bv. wak zwemmen. 

       d.  ouderbijdrage 
De ouderraad heeft moeite om de ouderbijdrage te incasseren. Daarom willen we een nieuw 
systeem invoeren om de betaling voor beide partijen te vergemakkelijken.Er is nu 85% 
betaald. Het bedrag is  17,50 euro. Veel ouders vergeten het.  
Er is een systeem dat heet WIS Collect. Met WIS Collect wordt het voor ouders 
gemakkelijker om te betalen, waardoor betalingen eerder binnen zijn en de betaalscore 
wordt verbeterd. De betaling kan direct per iDEAL worden voldaan. 
De betaling wordt dan verspreid.  In september de schoolreis, de ouderbijdrage en het 
zwemmen en in mei het kamp, de avondvierdaagse en de Biwanto. Het systeem is 
gekoppeld aan Parnassys. Het kost 2 euro per leerling per jaar.  De ouderraad wil dit 
bekostigen voor volgend jaar. Als dat niet lukt, moet volgend jaar de ouderbijdrage omhoog. 
We gaan het voor het volgend schooljaar instellen. Er komt een vraag of je alles ook in een 
keer kan betalen voor een schooljaar? Dit wordt nagevraagd.  
 

4. Formatie/passend onderwijsgelden/werkdrukgelden  
De formatie is rond. De klassenindeling is in de nieuwsbrief bekend gemaakt. We lopen een 
groep terug. In oktober hebben we tot nu toe 351 kinderen. Er zijn 14 groepen. Anke gaat 
met pensioen. Het huidige team kan blijven.Er zijn dan meer mensen zonder klas. 



Renate moet de precieze bedragen nog aftikken maar in principe is de formatie rond. 
Er zijn 2 volledige vakleerkrachten gym voor de gymlessen en bewegend leren op het plein. 
Dit moet nog uitgewerkt worden. 
Er komen Event Managers zodat de leerkracht zich meer bezig kan houden met het 
onderwijs. De leerkrachten die dit leuk vinden om te doen krijgen een klokuur per week. Er 
zijn 5 teamleden die zich hebben opgegeven. Zij gaan zorgen voor de evenementen die elk 
schooljaar georganiseerd moeten worden. 
Ook komt er 3 uur per week administratief medewerker om de leerlingenadministratie te 
regelen. Wat betreft passend onderwijs worden de co-teachers ingezet bij de groepen 5,6 en 
7,8. De onderwijsassistenten worden ingezet bij de groepen 1 t/m 4.  
 

5. Trendanalyse feb 2019 
In de trendanalyse zien we dat groep 6 naar behoren presteert. Ook de veiligheidsenquête 
die door de leerlingen zelf is ingevuld, gaf positieve uitkomsten. 
In het algemeen is er boven het landelijk gemiddelde gescoord. Soms zien we wat minder 
groei dan eigenlijk zou moeten. 
Volgens de IB-ers is de vaardigheidsscore in februari lager dan de vaardigheidsscores in 
juni. Dit is de laatste 3 jaar op de Bouwsteen het geval. Het is goed om dit in de gaten te 
houden. 
Het streven is dat alle groepen de  gewenste vaardigheidsgroei bereiken. Er zijn de laatste 
tijd veel nieuwe methodes opgestart bv Station Zuid. Deze methodes moeten  de komende 
jaren geoptimaliseerd worden. 
Bij de IEP-toets zijn er  3 leerlingen die een verkeerd toetsadvies gekregen hebben. Bij 2 
van deze leerlingen is in samenspraak met de ouders het advies bijgesteld. 
 

6. Dyslexieprotocol 
Aan het dyslexieprotocol is de methode voor technisch lezen: Station Zuid toegevoegd. Ook 
is het programma Bouw! erbij gekomen. Bouw! is het unieke computergestuurde 
interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t / m 4 
voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. 
In het kindplan staat waar een kind met dyslexie graag mee wil werken. bv werken op geel 
papier, werken met een leesliniaal etc. 
 

7. MR verkiezingen 
Karen gaat weg bij de MR. Cynthia komt volgend schooljaar bij de personeelsgeleding. We 
hebben een ouder gevonden: Patricia Riesmeijer. Zij is ouder van een kind bij de 
kleuters.We hebben nog een ouder nodig. Er wordt aan gewerkt. 
 

8. Ventilatie 
Het bestuur en gemeente zijn in conclaaf. We zijn in afwachting van hun besluit.  
 

9. Financieel jaarverslag (ter informatie) 
De budget verantwoordelijke posten kunnen gewijzigd worden. De rest van de posten staan 
vast. Renate bekijkt dit document elke maand. Het totaal van de budget verantwoorde 
posten moet op ongeveer 100% uitkomen. 
 

10. Evaluatie toetsingsschema 
In groep 6 wordt de citotoets taalverzorging afgenomen. Eén deel is geschrapt omdat dit 
gedeelte over spelling gaat. We nemen al een spellingtoets af. In de verschillende bouwen 
zijn afspraken gemaakt wie welke toets afneemt. Ook het geven van huiswerk komt weer 
aan bod. Door de nieuwe methode Faqta is er minder huiswerk voor de zaakvakken. Hier 



moet goed naar gekeken worden. Ook moet per bouw/parallelgroep gekeken worden wat er 
in de periode gedaan moet worden wat betreft spreekbeurten en boekbesprekingen. 
 

11. Evaluatie schooltijden 
Wilko en Renate hebben een oudermorgen gehad. Er zijn 4 ouders geweest. Als je ver weg 
woont, is het stressen tussen de middag.  
Deze ouder vonden het tekort tussen de middag. Het is belangrijk om rustig te eten. Ook de 
ouders die werken hebben er last van. Deze ouders moeten juist nog 7 dagen extra opvang 
regelen. De ouders die gekomen waren hadden er wel begrip voor.  
Binnen het team zijn de schooltijden geëvalueerd. We besluiten de huidige schooltijden 
volgend jaar te continueren. Er komt een verslag voor de volgende nieuwsbrief.  
 

12. Resultaten enquête kwaliteit/veiligheid 
Bij de ouders, leerkrachten en leerlingen is dezelfde vragenlijst afgenomen. De veiligheid en 
het sociaal welbevinden is positief bevonden en boven de norm. 
De communicatie van school naar ouders scoort minder goed.Sommige ouders vinden dat 
ze  te weinig  op de hoogte zijn  waar de school mee bezig is. De groepen 8 zeiden dat ze 
niet goed op de hoogte zijn van schoolontwikkelingen.  
Bij de leerkrachten wordt ook onvoldoende gescoord over het informeren over algemene 
zaken. 
Er is weer weinig opkomst bij de ouders geweest (35%). 
 

13. Rondvraag 
Een leerkracht vertelt dat de Schelf heeft een nieuwe directeur heeft:  Lisette Verbrugge. 
Een ouder heeft een vraag over de bijlage in de nieuwsbrief over Geertje waarin zij zich 
voorstelt als kindercoach. Renate vertelt dat zij een inloopspreekuur houdt op 
dinsdagochtend. De behandeling vindt plaats binnen haar eigen bedrijf. De dubbelrol van 
Geertje maakt het lastig.  
 
 
 
 

Actiepunten wie wanneer afgerond 

grensoverschrijdend 
gedrag ouders 

Renate/team 17 juni 
planningsvergadering 

 

navragen WIS collect 
bedrag in 1x betalen 

Renate juni  

notulen mei op 
website 

Sandra juni  

 
 
 


