
Notulen MR vergadering 30-01-2017 
Aanwezig: Karin, Sharon, Marianne, Erzi, Hélène, Esther(verslag) 
Afgemeld: Maartje 
 
 
Agenda wordt goedgekeurd. 
 
Notulen 10 oktober 2016 wordt goedgekeurd.  
 
In en uitgaande post  
MR map is gevuld met nieuwe bladen. Marianne zorgt dat de map bij Maartje komt.  
 
Mededelingen 
 
Team:  
- We werken met het plan van aanpak. Zo zijn de doelen per maand zichtbaar en 
weet iedereen wat er gedaan moet worden.  
- Nu zijn we bezig met de Cito screening. 
- We zijn bezig om het rekenen te verbeteren. Alle leerkrachten hebben een bezoek 
van de directie gehad tijdens een rekenles. Nu staan er bezoeken gepland van de 
begeleiders die ons helpen het rekenonderwijs te verbeteren.  
- De projectgroep voor de pluskinderen is in januari 2017 gestart. Dit is voor kinderen 
bij wie de plusmap niet voldoende uitdaging biedt.  
- De Kangoeroewedstrijd komt er weer aan voor de groepen 4 t/m 8. Op school 
houden we een voorronde. Daaruit worden leerlingen geselecteerd die mee gaan 
naar de wedstrijd op Scala Molenwatering. 
- Overblijf: Er wordt gevraagd of er een mogelijkheid is dat kinderen zelf eten en 
drinken mee gaan nemen naar de overblijf. Dit zal zorgen voor meer rust tijdens de 
overblijf. De MR staat hier positief tegenover. Wel wordt er gevraagd of dit nu ook 
aan de ouders van alle kinderen gevraagd gaat worden. Hoe gaat dit verder? Esther 
neemt contact op met Patricia, om dit door te geven en te vragen.  
 
GMR: 
- Klimaatbeheersing: Hoe werkt dit op de Rank? Dit is toegelicht door Hélène. We 
hebben op de Oranjelaan een buis voor verversing van de lucht. Op de Lisstraat was 
dit nog niet nodig. Verder hebben we te maken met een verwarming die we niet per 
lokaal kunnen regelen. We zorgen voor frisse lucht, door de ramen open te zetten.  
- Huidige schooltijden:  Je ziet steeds meer scholen met een continue rooster (nog 
niet binnen de VCPO). Is een continue rooster een optie voor onze school? Hier is 
nog niet over gesproken.   Er zijn verschillende vormen van een continue rooster. Op 
de Rank is hier nog niet naar gekeken en zijn we er ook nog niet mee bezig geweest.  
- De uitzichtmiddag gaat niet door. 
- Duurzame inzetbaarheid: Er zijn voor alle leerkrachten uren beschikbaar die 
kunnen helpen om zo lang mogelijk te blijven werken. Deze uren zijn op 
verschillende manieren in te zetten. Het is de bedoeling dat een leerkracht hier zelf 
het initiatief in neemt en er mee naar de directie gaat, als ze dit willen gebruiken.  
- Huisvesting: Er is een integraal huisvestingsplan. Dit wordt kort toegelicht.  
- Vervangingsfonds: dit is veranderd en wordt nu centraal geregeld.  
 
Ouders: 



- 
 
Directie:  
- Leerlingenraad: is gestart. Er worden nu onderwerpen besproken als het thema van 
de disco of wat kunnen we veranderen op het schoolplein. De leerlingenraad wordt 
als heel positief ervaren.  
Er wordt nu gekeken naar hoe de leerlingenraad ook mee kan denken met meer 
onderwijs inhoudelijke onderwerpen.  
- Inspectierapport: Er is nu nog een conceptversie. Wanneer er een definitieve versie 
is, wordt deze doorgestuurd.  
 
Agendapunten 
 
- Kwaliteitsrapport wordt toegelicht.  
- Schoolfonds begroting en besteding wordt toegelicht.  
-Begroting VCPO – De Rank is meegestuurd ter info.  
- Leerkracht- en ouderenquete wordt toegelicht.  
 
Rondvraag 
- Karin: Wordt er nog gekeken naar nieuwe T-shirts voor de kinderen? Dit punt staat 
nog bij Hélène op de agenda en wordt meegenomen.  
- Erzi: Welke ouder gaat er mee naar de volgende GMR? Deze is op 3 april. Karin 
gaat mee. 
 
Agendapunt voor de volgende vergadering 
Dit jaar is het laatste jaar in de MR voor Karin en voor Esther. Er moet dus gekeken 
worden naar een nieuw teamlid dat in de MR zal komen en naar een nieuwe ouder. 
We zullen weer een verkiezing moeten starten.  
 
 
 


