
Notulen MR vergadering 11-04-2017 
Aanwezig MR: Maartje, Sharon, Marianne, Erzi, Hélène, Esther(verslag) 
Aanwezig ouders: Debby Bouman (ook namens Anita Mikulic) 
Afgemeld: Karin 
 
TMO  
Het is op de Oranjelaan erg onrustig bij de overblijf.  Er is al meerdere malen 
gesproken met de SKS om de overblijf rustiger te laten verlopen. Er zijn opties 
gegeven, om meer rust te creëren. Deze acties hebben weinig opgeleverd. Daarom 
is er een brief meegegaan naar ouders met kinderen bij de overblijf, zowel op de 
Oranjelaan als op de Lisstraat.  
Zij mochten stemmen over een eventuele verandering. De overblijf zal rustiger 
kunnen gaan verlopen als kinderen zelf hun brood meenemen naar de overblijf. Dan 
kan de begeleiding beter op de kinderen letten, i.p.v. op het eten dat gesmeerd moet 
worden. Ook zouden kinderen dan verspreid kunnen gaan zitten over de 
verschillende lokalen, waardoor je een stuk onrust weghaalt.  
De stemmen zijn geteld. Op de Oranjelaan zijn 46 stemmen voor de verandering, er 
zijn 21 stemmen tegen de verandering en er zijn 9 stemmen zonder mening. Op de 
Lisstraat is het als volgt: 13 stemmen voor de verandering, 21 stemmen tegen de 
verandering en 1 stem zonder mening.  
 
Debby is bij het eerste deel van de vergadering aanwezig, omdat zij graag iets wil 
delen over de stemming van de nieuwe vorm voor de TMO. Ze is het niet eens met 
de verandering die mogelijk gaat komen. 
Debby vindt dat de stemming erg onverwachts kwam, omdat ze zelf niet eerder heeft 
gehoord over problemen bij de overblijf. Dit is een punt van aandacht, zeker voor een 
volgende keer. Misschien hadden ouders eerder op de hoogte gesteld moeten 
worden over de onrust bij de overblijf.  
 
Ook heeft Debby een aantal vragen: 

• Kunnen we om tafel met SKS, ouders en school om heb probleem te 
bespreken en naar oplossingen te zoeken?  
Hier zullen we het later over hebben.  

• Is er ook een andere ruimte beschikbaar om de overblijf rustiger te kunnen 
laten verlopen?  
Hier is al naar gekeken, maar dit is niet beschikbaar.  

• Zou het ook een mogelijkheid zijn om de SKS duurder te maken, zodat er 
meer begeleiding bij komt?  

Debby is blij dat ze gehoord wordt. We zullen haar punten ook zeker bespreken. 
Maartje zal contact opnemen met Debby.  
 
We gaan nog even verder over dit punt. We bespreken dat stemmen van ouders 
serieus genomen worden. Er is op de Oranjelaan een duidelijke meerderheid voor de 
verandering. Op de Lisstraat is er een meerderheid tegen de verandering. We 
bespreken dat de overblijf per locatie kan verschillen.  
Er worden opties besproken, die ook al besproken zijn met de SKS en waar al over 
nagedacht is. We zijn van mening dat het belangrijk is dat alle kinderen op een 
rustige manier moeten kunnen eten tussen de middag.  
Doordat we het aantal stemmen serieus nemen gaat de voorkeur van de MR uit naar 
het volgende: 



Op de Lisstraat blijft de overblijf zoals het is. Op de Oranjelaan zal de overblijf 
veranderen en zullen de kinderen hun eigen brood mee gaan nemen.  
Maartje neemt contact op met Debby. Zij geeft aan dat Debby eventueel contact op 
kan nemen met de SKS voor verder vragen en/ of opties.   
 
Agenda wordt goedgekeurd. 
 
Notulen 30 januari 2017 wordt goedgekeurd.  
Esther zorgt dat deze op de website komt.   
 
In en uitgaande post  
Maartje heeft de map. Esther zorgt dat de nieuwe bladen bij Maartje komen.  
 
Mededelingen 

• De activiteiten die gedaan worden kunnen ouders terugvinden op klasbord en 
in de weekbrief. 

• Inhoudelijk zijn we nog bezig met de opbrengsten van rekenen.  
Twee leerkrachten doen de cursus ‘ Met sprongen vooruit’  Erzi, doet dit voor 
de groepen 1/2 en Elseline doet dit voor de groepen 3/4 . We hebben nu ook 
de materialen op school, dit zullen we gebruiken bij het automatiseren van het 
rekenen.  

• We zijn bezig met professionele communicatie binnen het team.   
 
Agendapunten: 

• TMO is eerder deze vergadering uitgebreid besproken. 

• Verslag inspectie: Helene vraagt of het rapport duidelijk is. Het is duidelijk. 
Maartje vraagt naar het stuk over de zorg. Er staat dat de instructiebehoeften 
beter kunnen . Helene legt uit dat we hier mee bezig zijn. Er kan meer 
gevarieerd worden in het aanbod bij de verlengde instructie. Er wordt nu nog 
te vaak hetzelfde verhaal gedaan aan de instructietafel als bij de uitleg aan de 
hele klas.  
Ook het puntje zorg door het hele jaar heen (de analyse) kan beter. De IBers 
zijn hiermee bezig. Ze kijken samen met een externe naar het maken van een 
goede analyse. Ze hebben nu een voorstel gemaakt en dit wordt bekeken.  
Het inspectierapport is in de weekbrief genoemd. Op beide locaties is er een 
ouder geweest voor een gesprek hierover. Ook zijn er ouders geweest die 
zeggen dat een school meer is dan een inspectierapport.  

• De IEP (officiële eindtoets) wordt afgenomen op 19 en 20 april. Bij een goede 
uitstroom kan er al eerder contact opgenomen worden met de inspectie. 
Hierdoor zou de school ook eerder weer hoger kunnen scoren.   

• Plan van aanpak loopt. Per maand wordt er gekeken wat er gedaan moet 
worden. Doordat we nu bezig zijn met de professionele communicatie in de 
school, wordt het teamplan doorgeschoven naar volgend jaar.  

• Formatie: Volgend jaar hebben we 20 groepen op de Rank. Er wordt nu 
gekeken naar  vacatures. Op de Lisstraat stopt er een leerkracht, hierdoor 
ontstaat er een vacature voor 2 dagen. Ook wordt er gekeken naar langdurig 
zieken. Hoe worden deze vervangen.  
De directie heeft elke leerkracht gevraagd wat hun groep nodig heeft  volgend 
jaar. Dit wordt meegenomen bij de indeling van leerkrachten over de groepen.  



Ook is er het Koplopers traject: Dit betekent vervanging regelen binnen de 
eigen school.  

• Het termijn van Karin en Esther loopt af. Voor de opvolging van Esther gaat 
er een mail uit naar het team. Collega’s kunnen aangeven of ze interesse 
hebben voor een plek in de MR.  
Voor de opvolging van Karin zal er een verkiezing plaatsvinden. Marianne 
zorgt voor de brief. Deze gaat na de meivakantie mee naar alle ouders. 
Ouders hebben dan 2 weken om zich op te geven als kandidaat. Daarna laten 
we deze ouders een stukjes schrijven, zodat er daarna als het nodig is een 
stemming kan plaatsvinden.  

 
 
Rondvraag 
-  
 
 
 


