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Notulen MR vergadering dinsdag 1 maart 2016 

Aanvang: 19.30 uur 

Notulist: Wendy Bosker  

Aanwezig: Victor, Michel, Mieke, Aggie, John en Mieke.  

 

1. Opening 

Victor opent de vergadering.  

Een extra ingebracht vergaderpunt, het vakantierooster. Opgenomen 
onder punt 5.  

 
2. Ingekomen post 

Gesproken over de benoeming van Mariska. Er dient nog een formele 
reactie gestuurd te worden aan Frank van Esch. Victor stuurt een reactie. 

 

3. Mededelingen 

Ger heeft twee mededelingen. 

1. Er start een 3e kleutergroep. De informatiebijeenkomst voor ouders is 
gepland op 10 maart. De 3e kleutergroep zal een groep zijn die bestaat 

uit kinderen van de groepen van Aggie en Popko. Dit zal een 
permanente groep zijn en hierin vindt o.a. de voorbereiding op groep 3 

plaats. 

Er loopt een sollicitatieprocedure voor een nieuwe docent voor deze 
kleutergroep. Er zijn 11 reacties binnen gekomen. Naar verwachting zal 

de nieuwe docent aanwezig zijn op de ouderbijeenkomst. 
 

2. De kinderraad is bijeen geweest. Deze komt 1 x per 5/6 weken bijeen. 
Het doel is om de kinderen te betrekken bij verschillende zaken op 

school. De kinderen kunnen ideeën inbrengen om de school te 
“verbeteren”. Enkele ingebrachte ideeën zijn: 

- Ouders die hun kind naar de Kievitsloop willen laten gaan, krijgen 
een rondleiding op de school. De kinderen hebben aangegeven ook 

een rol te willen spelen in deze rondleiding. 
- Het met zijn allen schoonhouden van de WC-ruimte door de 

kinderen te belonen voor het schoonhouden bv. extra kwartier 
buiten spelen. 
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- Het houden van een talentenshow. Dit wordt door de leerlingen zelf 
georganiseerd. 

 
4. Notulen vorige vergadering (16-11-2015) 

Na enkele aanpassingen zullen de notulen geplaatst worden op de 
website. 

 

5. Vakantierooster 

Het vakantierooster is vroeg ingebracht in de MR, zodat de school andere 

activiteiten makkelijker kan plannen. 
Vakantierooster is akkoord. 

 

6. VSO/TSO/NSO 

 
Ellen Stoppelenburg heeft een brief gestuurd waarin de voortgang t.a.v. 

het lokaal wordt gecommuniceerd. De vloer wordt binnenkort gelegd en 
de inrichting krijgt verder vorm.  

Ger geeft aan dat het contact tussen Kober en de school prima is. De 
Peutertuin zal i.p.v. 2 dagen binnenkort 4 dagen open zijn. 2 dagen de 

reguliere peutertuin en 2 dagen een peutertuin voor kinderen met een 
taalachterstand. 

 

7. Meerjaren strategisch Beleidsplan 
 

Geen nieuws 
 

8. Profilering KBS Kievitsloop 
 

a. Er is een studiedag geweest voor het personeel. Tijdens deze 
studiedag is gesproken over “onderwijs dat past bij grenzeloos leren 

binnen INOS”.  
Dit is onderwijs dat niet alleen gericht is op kennis, maar ook op 

vaardigheden. Te denken valt aan samenwerken, initiatief, 
ondernemerschap en lef.  

 
Hoe kan het onderwijs zo aangepast worden aan de 21e eeuw dat we de 

talenten van kinderen tot hun recht laten komen? Dit betekent zelf 

ontdekken en zelf leren. Op dit moment is de school aan het zoeken naar 
een passende methode om zowel kennis en vaardigheden integraal aan 

te bieden a.d.h.v. themagericht onderwijs.  
Het doel is om in het nieuwe schooljaar in de ochtend de basisvakken 

aan te bieden, zoals nu het geval is. De middag zal gebruikt worden om 
grenzeloos leren met een nieuwe methode verder vorm te geven. Dit 

betekent dynamiek en bedrijvigheid in school en een nieuwe uitdaging 
voor het personeel. De komende periode zal dit verder vorm krijgen. De 

MR zal hierin worden meengenomen.  



 

 

 
b. Het bericht dat de OSHB ermee stopt heeft geen gevolgen voor het 

gymonderwijs op school. De sportcoaches van de OSHB zijn in dienst van 
Breda actief en zij zullen het gymonderwijs op de scholen verzorgen. 

 
c. Mieke en Aggie hebben een A en B licentie voor het uitdragen van de 

kanjerschool. Ze zullen eerdaags ook de C licentie halen.  

 
9. ICT 

 
De school zal migreren naar office 365, dit zal de beheersmatige kant 

verbeteren. Het personeel zal hiervoor worden opgeleid. 
ICT in de klas krijgt steeds verder vorm. In het programma is leren 

programmeren opgenomen, zoals bv het maken van games. 
 

10. Incidenten logboek 
 

Bijgehouden. Incidenten voornamelijk tijdens het gymen. 
 

11. Rondvraag/afsluiting 
 

Waarom heeft de school niet meegedaan aan de carnavalsoptocht op 

zaterdag (Wendy)? 
Personeel geeft aan dat er keuzes moeten worden gemaakt.  

 
Kleuterplein heeft losse stoeptegels, wanneer worden deze aangepakt? 

(Wendy)  
Wordt naar gekeken. 

 
De paasviering was niet opgenomen in de kalender. Zijn hier reacties van 

ouders op gekomen (Wendy) 
Nee, zijn geen reacties op gekomen.  

 
Begroting en de ouderraad (Victor) 

Victor heeft een eerste vergadering gehad met voorzitters van de MR van 
andere scholen met als doel ervaringen uitwisselen. Dit was vooralsnog 

een eerste kennismaking. 

Victor heeft gehoord dat de ouderraad een begroting zou moeten 
opstellen die in de MR wordt besproken. Dit heeft nog niet 

plaatsgevonden. Victor zal dit opnemen met de ouderraad. 
 

 
 
12. Actienr. Wat Actie Wie Gereed 

20160301-01 Benoeming 

Mariska 

Formele reactie 

sturen aan Frank 

van Esch 

Victor volgende 

vergadering 



 

 

20160301-02 Kleuterplein-

losse 

stoeptegels 

Bespreken en 

terugkoppelen 

Ger volgende 

vergadering 

20160301-03 Begroting 

Ouderraad 

Bespreken en 

terugkoppelen 

Victor volgende 

vergadering 

 

 


