
 

 

Notulen van de Medezeggenschapsraad 

Datum  : 27 juni 2016 
Tijd  : 20.00 uur – 22:00 uur  
Aanwezig : Oudergeleding :  Harry, Nijs, Bianca 
    Teamgeleding   : Carla, Joyce, Anja v. H., Anja E. 
    Directie              :  Willemijn 
Afwezig mk : Theo, Luuk 
Notulant : Anja E 
 

 
1. Opening 

Joyce opent de vergadering om 20:00 uur. 
 
 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van punt 8a. sporten op school. 
 
 

3. Ingekomen/uitgaande stukken: 
- Harry heeft de info MR en het MR magazine doorgenomen. Hierin wordt o.a. geschreven 

over adviesrecht en instemmingsbevoegdheid binnen de MR. We spreken af om tijdens 
de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar dit lijstje te bekijken. 

- Abonnement MR-magazine tot einde kalenderjaar bekijken. 
 
 

4. Notulen 17 mei: 
Deze notulen worden goedgekeurd. 
 
Notulen 31 mei: 
Oudergeleding zet handtekening onder “Vaststelling continurooster”. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

5. Continurooster: 
- N.a.v. inloopuurtjes zijn verschillende vragen gekomen over SKO. M.n. over de tijd tussen 

2 uur en half 4. Directie neemt op 28 juni contact op met SKO om om een uitspraak te 
vragen.  
Als er nog geen duidelijkheid is, neemt/draagt school de verantwoording dat ouders in 
ieder geval 8 weken hebben om aan te vragen bij de belasting.  
Plan B: met team invullen tot de herfstvakantie. 

- Ouderambassadeurs nieuw leven inblazen: nieuwe schooljaar opnemen. 



 

 

- Theo stuurt antwoord naar één van de ouders die via de mail heeft laten weten, wat de 
uitslag van de enquête zou zijn als de stemmen waar een “mits” bijstaat als nee-stem 
geteld zouden zijn. NB: MR vindt dat alle stemmen die nu vóór zijn, ook zo blijven. 

- Studieavond team: gesproken over lunch, dagritme, roosters. Tijdens studiemoment op 6 
juli wordt dit vervolgd.  

- Nijs en Bianca gaan informeren voor koeltasjes. 
 
 

6. Mededelingen/stand van zaken op de Ontdekking: 
We starten het nieuwe schooljaar met 11 groepen. 
Over de verdeling hiervan kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan, omdat dit 
nog niet rond is. 
In de Ontdekt van donderdag 30 juni komt een stukje hierover: 

Graag hadden wij u in deze Ontdekt geïnformeerd over de groepssamenstelling voor komend 
schooljaar. 
Helaas is nog niet mogelijk.  
Medewerkers, in dienst van Delta Onderwijs, kunnen gebruik maken van mobiliteit als ze dat wensen, 
of als dat noodzakelijk is voor de organisatie. Komende week wordt het duidelijk of dat ook voor 
medewerkers van onze school gaat gelden. 
We kunnen u wel melden dat we het komende schooljaar weer met 11 groepen zullen gaan starten.  
We zijn erg druk bezig met het rond maken van de bezetting van de groepen. 
Voor het samenstellen van de groepen houden wij er rekening mee dat: 

- Alle leerlingen met minimaal 1 (bij voorkeur meer) maatje in de groep zitten.  
- We willen rust houden ( nú en zoveel mogelijk in de toekomst) in de groepen waar dat 

kan maar er zullen een aantal leerlingen en leerkrachten moeten wisselen van groep. 
- De groepen moeten niet te groot worden maar ook niet te klein. 
- We overwegen met één of meerdere heterogene groepen te werken maar maken daarin 

een goede afweging voor welke kinderen dat van meerwaarde kan zijn. 
We doen hard ons best om dit rond te hebben vóórdat de rapportfolio’s opgehaald worden, zodat de 
kinderen en hun ouders op deze avond ook kennis kunnen maken met de nieuwe leerkracht. Zodra het 
plaatje rond is, stellen we u middels een brief op de hoogte. 
 

Op de Menorah kampen ze met een tekort aan lokalen. Er wordt gekeken of er op de 
Ontdekking lokalen beschikbaar zijn. 
Omdat wij van mening zijn dat we de lokalen binnen ons gebouw zelf hard nodig hebben, zijn 
er een aantal argumenten opgesteld, die worden doorgestuurd via Theo naar Theo Lauwen. 
 

Gisteren tijdens de MR-vergadering hebben we gesproken over inwoning op de Ontdekking. 
Behalve het feit dat dit een enorme shock is, hebben we steekhoudende argumenten waarom dit niet 
bij onze school past. 
Hieronder een opsomming: 
 

- 1 lokaal wordt voor 7 dagdelen gebruikt voor NAZ 
- De juist ontstane onrust bij ouders rondom het continurooster naast het nieuws over 

inwoning zal mensen doen besluiten naar een andere school te vertrekken. 



 

 

- Het grote lokaal wordt gebuikt voor de grote groep 7 (30 kinderen) 
- BSO heeft volgens de regelgeving recht op een lokaal. 
- Kunstknaller: identiteit van onze school. 
- Visie van de school  onderwijsaanbod  bevorderen samenwerking verschillende 

groepen. 
- Komend jaar combinatiegroep; hier gebruik maken van een extra lokaal voor 

instructiemomenten 
- Multidisciplinaire leerteams vanuit de PABO zijn toegezegd voor komend jaar, zij hebben 

ruimte nodig om hun taken uit  te voeren. 
- Subsidie op muziekonderwijs  vraagt ruimte 
- 11 groepen. 
- Toezegging instroomgroep 
- Om het kindcentrum groter te maken met buurt en natuur  keuken in groot lokaal : 

gezonde voeding, zorg voor omgeving, natuuronderwijs 
- Om aan de onderwijsbehoefte van kinderen tegemoet te komen is er ruimte nodig voor 

RT, dyslexie. 
 

 
7. Anti-pestprotocol:   

Het document dat door Carla is voorgelegd aan de MR heeft instemming, als het gebruikt 
gaat worden als uitgangspunt voor de gang van zaken rondom pesten. 
 
 

       8a. Sporten op school : 
In het verleden hebben we met onze school aan diverse sprotactiviteiten meegedaan, 
zoals het Lievenshovetoernooi en het korfbaltoernooi. Vraag van ouders om enkele van 
deze activiteiten weer op te nemen. We moeten dit voorleggen bij de sportcommissie. 
In geval van deelname moet het door ouders gedragen worden. Wel moet er iemand 
van school aanwezig zijn als je je als school inschrijft.  
 

8. Data MR-vergaderingen: 
- Woensdag 28 september 2016 
- Woensdag 9 november 2016 
- Maandag 12 december 2016 
- Maandag 6 februari 2017 
- Maandag 3 april 2017 
- Maandag 19 juni 2017 

 
9. Sluiting. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 
 


