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Notulen MR vergadering 16 november 2015 

Aanvang: 19.30 uur Notulist: Michel Verhees        

 

1. Opening  

Victor heet iedereen welkom. 

2. Ingekomen post 

Geen post ontvangen. 

3. Mededelingen 

Ger geeft aan dat de nieuwe IB-er is begonnen. Zij heet Sandra Vleugels. 

Zij zal gaan bekijken welke zorg voor welk kind nodig is en heeft daar al 
een goede start mee gemaakt. Dit zal zij doen door eerst met de 

leerkrachten in gesprek te gaan en vervolgens met de ouders.  

Er komt een extra onderwijs assistent die op het gebied van lezen extra 

ondersteuning gaat leveren. 

Ger is vorig jaar samen met Mariska gestart in de nieuwe organisatie 

eenheid. Momenteel wordt geconcludeerd dat de huidige werkverdeling  
anders moet. Mariska gaat daarom voornamelijk aan de slag voor INOS 

en de Driezwing. Ger zal zich met name richten op de Werft en de 
Kievitsloop. 

Enige tijd geleden heeft Ger aangekondigd een spreekuur te willen 
instellen waarin de ouders bij hem met vragen en andere zaken terecht 

kunnen. Victor vraagt zich af wat hier de stand van zaken van is. Ger 
geeft aan dat het spreekuur is ingesteld maar er tot nu toe weinig gebruik 

van wordt gemaakt. Desondanks zal het spreekuur worden voortgezet. 

Hiervan wordt een mededeling gedaan in de Memo. 

Ger geeft aan dat hij vaker op de Kievitsloop aanwezig zal zijn (2 á 3 keer 

per week). 

Ger geeft aan dat er een kinderraad wordt ingesteld. De kandidaten voor 

deze raad komen uit de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8. Ger zal volgende 
week in deze groepen uitleg geven aan de kinderen over wat een 

“kinderraad” gaat doen en hoe je hiervoor kandidaat kan stellen.  
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Vanaf volgende week zal Saskia als 2e teamcoördinator aan de slag gaan. 

Victor heeft contact gezocht met de voorzitters van de andere MR-en van 
INOS om zodoende meer elkaar af te stemmen en zaken te delen. De 

reacties hierop waren positief.  

4. Notulen vorige vergadering (22 september 2015) 

Stand van zaken Kober 

Het contract met Kober is getekend. Als gevolg van de aangekondigde 
kwaliteitsverbetering zijn er een aantal begeleiders ontslagen en zullen de 

vrijwilligers verplichte cursussen gaan volgen.  

Er zijn voor de TSO 3 ruimten beschikbaar. Men wil 4 ruimten gaan 

gebruiken. Het voordeel is dat er dan kleinere groepen ontstaan. Het 
nadeel is dat dan de 2 pleinen wil gebruiken voor de buitenactiviteiten. 

Het gevolg hiervan is dat er meer begeleiders nodig zijn wat uitdraait op 
een hogere bijdrage voor de ouders. Er is vanuit de directie aangegeven 

dat dit niet wenselijk is. Momenteel alleen voor de donderdag wegens de 
drukte. Om de ontwikkelingen van het aantal kinderen dat gebruik maakt 

van de TSO komt elke week een overzicht van het aantal kinderen per 
dag dat van de opvang gebruik maakt (monitoren). 

Victor vraagt zich af of er gelet op de gemaakte afspraken al stappen zijn 
gezet mbt de evaluatie en het zoeken naar alternatieven (andere 

aanbieders van TSO, VSO NSO). 

Ger geeft aan dat Kober naast de BSO/TSO en NSO ook verantwoordelijk 
is voor de Peuteropvang welke zich binnen school bevindt. Indien er voor 

de BSO/TSO/NSO een andere partner wordt gevonden heeft dat ook 
consequenties voor de Peuteropvang waardoor het geheel misschien wel 

duurder uitvalt. De kwaliteit van de opvang is prima en er zijn op dit 
moment geen klachten. De vraag is dan ook waarom dan op zoek naar 

een alternatief. Het erg lastig te zijn om een partner te vinden die deze 
combinatie (de schoolopvang en de peuteropvang) aanbiedt. 

Victor geeft aan dat indien er geen alternatieven worden gezocht er straks 
geen keuze meer is en Kober naar believen de prijs ophoog kan doen 

omdat de school er dan noodgedwongen aan vastzit. Michel merkt op dat 
het zoeken naar alternatieven niet gelijk betekent dat er moet worden 

overgestapt. Het is echter wel goed voor je onderhandelingspositie ten 
opzichte van Kober.  

Ger zegt toe toch naar alternatieven te gaan kijken. 

 

 



 

 

Groep 3 

Gelet op de onrust bij enkele ouders van groep 3 is er extra begeleiding 

voor groep 3. Ger geeft aan dat de genomen maatregelen goed werken. 

Victor vraagt of er vooruitlopend op volgend jaar niet vooruitlopend al 

naar oplossingen kan worden gezocht zodat dat voor meer rust kan 
zorgen. 

Ger geeft aan dat dit vrij lastig is omdat je afhankelijk bent van het aantal 

leerlingen. Deze bepalen het budget voor de school. Hoeveel te besteden 
is weet men pas na de 1 oktober telling. 

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de opsteller. 

5. Jaarplanning 

De jaarplanning komt in de volgende MR-vergadering aan de orde. 

6. GMR 

Momenteel geen nieuws. Wendy neemt contact op met de voorzitter van 
de GMR met betrekking tot de afstemming. 

7. Jaarverslag MR 

Het concept is naar de MR leden verstuurd. Binnen 2 weken moeten de 

op- en aanmerkingen worden aangeleverd. Indien er geen grote 
veranderingen zijn kan het verlag de volgende vergadering worden 

vastgesteld. 

8. 1 oktober-telling 

Voor het eerst in jaren is het aantal leerlingen gelijk gebleven. Vorig jaar 

zijn er 212 leerlingen geteld. Dit jaar is het aantal leerlingen ook 212. 

9. Incidentenlogboek 

In dit schooljaar nog weinig incidenten gemeld. Het logboek maakt echter 
wel duidelijk waar de risico’s zitten, bijvoorbeeld de glijbaan op het 

kleuterplein en loszittende tegels.   

10. VSO/NSO/TSO 

Victor geeft aan dat het lokaal wat nu door Kober voor de BSO wordt 
gebruikt er niet voor ingericht is. Gevolg is dat er momenteel veel 

klachten zijn over het gebruik van dit lokaal als BSO ruimte. Hoe gaat de 
school hiermee om. Wordt hier actie in ondernomen? 

 



 

 

Ger geeft aan dat dit de verantwoordelijkheid van Kober is. Wil Kober een 
groter lokaal gebruiken dan vindt er een aanpassing in het huurtarief 

plaats. Tevens moeten ze zelf het lokaal inrichten. De Kober is overhaast 
geweest in het ingebruik nemen van dit lokaal en hebben dit ook niet goed 

gecommuniceerd met de school. Dit heeft Ger ook al aangegeven bij 
Kober. 

Volgende week vindt er een bijeenkomst plaats met de ouders 

georganiseerd door Kober. 

11. ICT 

Momenteel is er nog geen leer of werkomgeving die naar behoren werkt. 
De ingehuurde beheerder heeft niet waar kunnen maken wat zij hebben 

beloofd. Ger geeft aan dat het contract met deze organisatie is beëindigd 
en dat er nu een andere organisatie is ingehuurd met als gevolg dat het 

langer gaat duren voordat alles naar behoren werkt. 

Victor vraagt of het nu duidelijk is wanneer alles gerealiseerd wordt. 

Dat is volgens Ger nog niet duidelijk. De kwaliteit van de ICT 
voorzieningen moet gewaarborgd worden alvorens alles echt 

geïmplementeerd kan worden. Ondanks deze vertraging zijn er nu wel 6 I 
Pads besteld om toch vooruit te kunnen. 

Plaatsen MR stukken op de website van school 

Omdat het plaatsen van stukken op de website erg problematisch en duur 

was is besloten afscheid te nemen van de beheerder. Er is nu een andere 

beheerder. Nu bestaat er de mogelijkheid dat een leerkracht de rechten 
krijgt om stukken op de website te  plaatsen. Dit is goedkoper en sneller. 

12.  Profilering 

       Wendy merkt op dat er voorheen meer aandacht werd besteed aan 

festiviteiten op school, bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. 

 Volgens Mieke wordt er wel aandacht aanbesteed. Het verschilt echter van 

jaar tot jaar hoe dat wordt gedaan. Dit jaar is gekozen om het binnen de 
school alleen met de kinderen te doen. 

 Volgens Ger is het ook een nadeel als zulke festiviteiten buiten op het 
schoolplein in het bijzijn van de ouders worden gehouden. De kinderen 

blijven dan veel te vaak bij de ouders staan. 

13.  Rondvraag 

Geen opmerkingen of vragen. 

 



 

 

 

 

Actienr. Wat Actie Wie  Gereed 

20150323-01 Plaatsen notulen 
en agenda op de 
nieuwe website 

Saskia vragen om 
notulen en 
agenda’s MR op 
de website te 
plaatsen 

Michel Als de mr-
stukken in de 
volgende 
vergadering zijn 
vastgesteld 
levert Michel in 
een keer de 
stukken aan. 

20150511-01 Thema-avonden 
organiseren waar 
gesproken wordt 
over gebruik 
(pesten via) sociale 
media   

Bekijken hoe 
invulling te geven 
en organisatie 

Mieke en Aggie  

20151116-01 Vaststellen 
schoolgids 

Vaststellen 
Schoolgids 

John Format is iets 
aangepast. Moet 
volgende 
vergadering 
worden 
vastgesteld 

20151116-02 Jaarverslag MR Vaststellen 
jaarverslag 

Victor Moet volgende 
vergadering 
worden 
vastgesteld. 

 

 


