
Notulen MR vergadering 06-11-2018  

Aanwezig: Nicole Waijers (voorzitter), Linda Kikkert, Anneloes Barsingerhorn 
Chantal Molenaar, Danique van der Leest, Ilse van ‘t Ende 
 

1. Opening 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
 

2. Notulen MR september 2018 
We bespreken de antwoorden op de vragen die tijdens de GMR zijn gesteld.  
Schoonmaak: We hebben op de GMR gevraagd of er meerdere scholen zijn die de schoonmaak in de 
school onvoldoende vinden. Er waren veel geluiden over ontevredenheid. Het bestuur adviseerde om 
een klacht in te dienen. De MR adviseert de directie om een klacht in te dienen bij Stichting Ronduit 
over de schoonmaak van de school.  
De robot: We hadden onze twijfels over de aanschaf van een tweede robot. Zeker omdat wij hebben 
gehoord dat de eerste robot nauwelijks wordt gebruikt. We hebben bij de GMR om verduidelijking 
gevraagd. Er wordt echter alleen onderzocht of een tweede robot aantrekkelijk is. De ervaringen op 
twee scholen waar de robot nu wordt gebruikt zijn positief.  
 

3. Bespreekpunten vanuit de school 
Website & Profiel. Binnen de stichting wordt hard gewerkt aan de lancering van de nieuwe website. 
Binnen onze school denken we mee over wat er op de nieuwe site komt te staan en leren we hoe we 
nieuwe berichten op de site kunnen plaatsen. Ook hebben we iemand in dienst genomen die met 
ons meedenkt over het krachtig verwoorden van onze visie en pijlers. In januari wordt de nieuwe 
site gelanceerd.  
 
Deurbel. In het kader van de veiligheid willen we de deur tijdens lesuren sluiten. Daarom hebben we 
een deurbel besteld. Deze beschikt ook over een camera, zodat de conciërge de deur kan openen als 
er iemand voor een dichte deur staat.  
 
Schooltijden. De werkgroep is samengesteld en komt 20 november samen. De werkgroep bestaat uit 
3 ouders, 2 leerkrachten en directie.  
 
Protocol zieke leerkracht. Er is een protocol gemaakt, waarin beschreven staat hoe wij als school 
handelen wanneer een leerkracht ziek is. Een opmerking vanuit de MR is wel dat dit document elk 
jaar moet worden aangepast, i.p.v. de groepen die erin worden genoemd. Een andere opmerking: 
het lijkt ons beter in geval van ziekte van een kleuterleerkracht, de kleuters te verdelen over de 
kleutergroepen in plaats van alle groepen?  
Het protocol wordt op de website geplaatst en naar ouders gestuurd.  
 
Klassenouder. Bij bijna alle klassen zijn de klassenouders benoemd. Er komt op 20 november een 
koffiemoment, waarop de klassenouders met elkaar kennis kunnen maken en uitgelegd krijgen wat 
de taak precies inhoudt.  
 

4. Post en e-mail 
Er is een vraag gesteld door een ouder over het overblijven. De betreffende ouder ziet graag dat er 
een koelkast geplaatst wordt, zodat het eten/drinken koel bewaard kan worden. We adviseren de 
directie om hierover contact op te nemen met SKOA.  
 

5. Bespreekpunten vanuit de oudergeleding MR 
Werkdruk en normjaartaak. Alle collega’s hebben de normjaartaak ingevuld. Deze zijn gestuurd naar 
de directie. Zij kijken hiernaar en nodigen ons vervolgens uit om dit met elkaar te bespreken. Het 
kan zijn dat leerkrachten teveel uren maken of juist te weinig.  
Ook praten we over de werkdrukgelden. Dit wordt regelmatig binnen het team besproken en het 
plan wordt bijgesteld, in verband met veranderingen t.a.v. de financiën. 



 
Verslag ouderraad.  
We stellen een vraag aan de directie over de schoolbibliotheek. In het verslag staat dat de 
ouderraad vorig schooljaar voor de laatste keer een bijdrage van 1500 euro leverde. Hoe gaat de 
school deze kosten dit jaar dan betalen?   
In het verslag van de ouderraad lezen wij niet duidelijk terug dat ouders goedkeuring kunnen geven 
over de ouderbijdrage. Kan er duidelijker vermeld worden dat ouders kunnen reageren voor een 
bepaalde datum, indien zij bezwaar willen maken?  
We adviseren de ouderraad een e-mailadres te maken voor de ouderraad, zodat ouders van de 
ouderraad hun prive-adres niet hoeven te vermelden in communicatie naar ouders toe.  
 
Terugblik op de ouderavond.  
De leerkrachten ervaarden de avond wisselend. De opkomst van de ouders is over het algemeen 
laag. In de plusklas waren wel veel geïnteresseerden. De MR vraagt zich af hoe het komt dat de 
opkomst zo laag is. We gaan in de nieuwsbrief vragen om input van ouders over de invulling van de 
avond.  
Groep 3 had ook een thema tijdens de informatieavond. In de MR is in het verleden afgesproken dat 
ouders van groep 2 al in juni/juli worden voorgelicht over de overgang van 2 naar 3. Wat kunnen 
ouders verwachten als hun kind naar groep 3 gaat. Dit is afgelopen jaar niet gebeurd. We agenderen 
dit als actiepunt voor het einde van dit schooljaar.  
Van de ouders die wel aanwezig waren, kregen we positieve reacties over de ouderavond.  
 

6. GMR:  
Vakantierooster:  
We vinden de meivakantie heel vreemd ingedeeld. De vakantie begint op een woensdag en eindigt 
op dinsdag. Dit lijkt ons niet prettig. Ouders kunnen minder makkelijk een vakantie boeken (meestal 
boekt met van zaterdag tot zaterdag), er zijn doorbroken weken voor en na de vakantie. Ook de 
leerkrachten ervaren dit niet als prettig.  
De berekening spreekt de tekst op pagina 1 tegen. 1 Week en 3 dagen of 1 week en 4 dagen?  
Ons voorstel naar de GMR is om er twee volle weken van te maken. Van 27 april t/m 10 mei.  
 
RIE 
Wie is onze preventiemedewerker?  
Waarom wordt er op voorhand een externe ingeschakeld terwijl dit net loopt. Het is een voorstel, 
maar het is al in gang gezet. Dan is het toch een besluit? 
Procedure inhuren derden. Waarom hierop bezuinigen, terwijl de stichting wel geregeld derden 
inhuurt voor andere belangen op stichting-niveau?  
Eindopbrengsten 2018. Fijn om te zien dat de Vlieger zo goed heeft gepresteerd! 
 

7. Rondvraag 
Klopt het dat er in de bovenbouwgroepen huiswerk wordt meegegeven wat kinderen in de vakantie 
moeten doen? Anneloes bespreekt dit met collega’s tijdens een bovenbouwvergadering. Ook gaan 
we intern overleggen wat de consequenties zijn als een leerling het huiswerk niet op tijd heeft 
gemaakt.  
 
Sluiting: 21.35 uur 
 
 
 
 
 
 
    


