
 

 

 

  Kbs Kievitsloop           

 

Notulen MR vergadering dinsdag 18 juni 2019 

Aanvang: 19.30 uur 

Notulist: Henriëtte 

 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
Speciaal welkom aan Martijn Vermunt, als vers gekozen lid van de MR. 
 
2.    Mededelingen en ingekomen post 
E-mail met betrekking tot privacy en foto’s. 
De zender van de e-mail licht dit toe. Vraag: hoe is het beleid van scholen met betrekking 
tot het delen van foto’s? 
We gaan dit in een volgende vergadering op de agenda zetten. 
Patricia bespreekt het met de zender van de e-mail. 
 
3.    Notulen vorige vergadering 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Michel. 
 
4.    Formatie schooljaar 2019-2020 
De nieuwe collega’s zijn: 

Aniëlka van Strien 
onderwijsassistente 

Werkzaam op maan- en dinsdagen de hele dag en 
donderdag in de ochtend. 

Carola de Bruijn 
leerkracht van groep 6 en ondersteuning 

Werkzaam in groep 6 op maandag en dinsdag. 
Op woensdag heeft zij ondersteunende taken. 

Sharon van Leeuwen 
leerkracht van groep 6 

Werkzaam in groep 6 op woensdag t/m vrijdag. 
 

Sabrina neemt afscheid van Kievitsloop om een full-time betrekking in een groep 1 / 2 op zich te nemen. 
Henriëtte blijft 2 dagen op Kievitsloop werken en zal ondersteunende taken en de schakelklas op zich  
nemen. 
Romanie en Michelle gaan groep 5 doen. Romanie in het begin van de week. 
 
5.    Schoolgids 
Een paar kleine, praktische wijzigingen: 
Het leerlingaantal is aangepast.(pag. 3) 
De onderwijsassistente is toegevoegd. .(pag. 7 en 12) 
Het totaal aantal uren is aangepast vanwege de uitstroom van groep 8. .(pag. 8) 
De plusklas kan nog toegevoegd kan worden.  
De vrijwillige ouderbijdrage moet nog toegevoegd worden, maar dat kan nog niet. .(pag. 16) 
De schooladviezen en cito uitslagen worden automatisch ingevuld. .(pag. 20) 
De kleutertoetsen zijn aangepast. Vanuit de overheid is besloten om de kleutertoetsen niet meer af  
te nemen. Dit hebben we overgenomen en wordt vervangen door observaties.(pag.19) 
Het gymrooster is aangepast, gr 3 op dinsdag en gr 6 op donderdag. .(pag. 23) 
Het instemmingsformulier heeft Victor getekend namens de MR.  
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6.    Tevredenheidsonderzoek 
Leerlingtevredenheid.  
De manier van scoren is veranderd in een 5 puntschaal en de neutrale tussenscore is toegevoegd. Hier 
wordt vaak voor gekozen en dat vertroebelt het beeld. 
Het is eenzelfde soort score als vorig jaar. 
Het welbevinden is wat lager, maar dit is terug te leiden naar groep 8. Deze leeftijdsgroep heeft een wat 
ander beeld. Andere gebieden fluctueren wat.  
Er zijn geen grote dingen waardoor we ons zorgen maken, dit doen we wanneer er pieken 
naar beneden ontstaan.  
De leerkrachten hebben het goed in beeld door de Zien! Vragenlijsten.  
In de vragenlijst van de klas kunnen zij zien wie negatief scoren op bijvoorbeeld welbevinden, pestbeleving 
of ‘bang zijn voor andere leerlingen’. Er kan dan een gesprekje plaatsvinden met dit kind, waardoor je de 
oorzaak kunt achterhalen. Soms begrijpen kinderen een vraag bijvoorbeeld niet goed. 
Op plaatsen waar een leerkracht niet direct aanwezig is, voelen kinderen zich niet altijd veilig. Denk aan de 
gangen en  het toilet. Dit wordt geprobeerd op te vangen. 
Oudertevredenheid. 
Er waren te weinig reacties om hier conclusies aan te verbinden. De uitslag verschijnt wel op PO vensters.  
We worden er blij van. Afzettend tegen 2017, waarin er actie is ondernomen, zien we dat het percentage 
tevreden ouders toen 56% en nu 75% is. 
Hoe kunnen we een grotere groep ouders bereiken? 
Misschien is het geven van codes voor de individuele ouders een te hoge drempel. Over 2 jaar kunnen we 
hem ‘gewoon uitzetten’ met een algemene code. Tevens kan de leerkracht melden bij ouders dat er 
een belangrijke peiling aankomt, maar er is altijd een groep is die je niet bereikt. 
Feit is dat het niet strookt met de hoge betrokkenheid die ouders laten zien. 
Leerkrachten. 
We kunnen niet vergelijken vanwege de verandering van het team. 
Het meest tevreden zijn de leerkrachten over het contact met leerlingen. Het minst tevreden over de 
werkverdeling. Dit heeft te maken met de interpretatie van de stelling.  
De aandacht voor hulp aan de zwakkere leerling is in de praktijk lager dan voor de leerling die verrijking 
nodig heeft. De balans in beschikbare tijd en de beschikbare mensen in de groep is vaak de oorzaak. 
Hoe tevreden zijn ouders nu t.o.v. de reorganisatie van het team? 
We zijn benieuwd hoe de ouders de veranderingen binnen het team op dit moment ervaren en zoeken 
naar een mogelijkheid om hier inzicht in te krijgen.  
De scores  
Worden vergeleken met andere INOS scholen. 
Worden teruggekoppeld naar ouders.  
In de memo kan het kan ook gedeeld worden. 
 
7.    Vaststellen vergaderdata volgend schooljaar 
10-09-2019,  05-11-2019,  14-01-2020,  03-03-2020, 21-04-2020 en  23-06-2020. 
 
8.    Rondvraag  
We nemen afscheid van Victor, nadat hij op zeer prettige wijze 8 jaar lang zijn bijdrage aan de MR heeft 
geleverd. Er wordt namens ons een bon aangeboden door Patricia. Victor heeft het met veel plezier gedaan 
en vindt het jammer om te stoppen. Hij vult de vrijgekomen tijd straks op op de middelbare school van zijn 
oudste zoon. Hij vindt het fijn om mee te denken.  
We maken een eet afspraak op 20 augustus met de gehele mr; dus met Victor én met Martijn Vermunt. 
 
Pauze 
 
Welkom aan Miranda van Gool, unitmanager van Kober. Robin de Vos heeft zich afgemeld en Sandra neemt  
Het pestprotocol over van Daniëlle. 



 

 

6.    Pestprotocol, met als onderdeel cyberpesten 
Vorig jaar is het pestprotocol aangepast en nu wordt het cyberpesten toegevoegd. Daniëlle heeft zich hierin  
verdiept. 
 
Het onderdeel is geïntegreerd in kanjer. 
Zo nodig wordt het lesaanbod naar beneden gehaald vanuit de bovenbouw naar groep 5 bijv.. 
De leerkrachten geven de noodzaak zelf aan. 
Het gebruik van mobiele telefoon is ook beschreven en er zijn ook tips voor ouders. 
Een thema avond over social media voor ouders is eerder aangekaart, maar er was te weinig animo. 
Misschien kunnen we peilen of er nu animo is?  
Er zit geen vraag over dit onderdeel in de vragenlijsten van Zien!. Er kan contact opgenomen worden om dit  
toe te voegen. 
Vanuit CJG wordt ook steeds het aanbod aangegeven. 
Zowel de mr als het team heeft het onderdeel goedgekeurd. De informatie komt ook in de memo. 
De voetnoot moet nog even aangepast worden. 

 
7.   Mededelingen vanuit de GMR 
Deze komen te vervallen, aangezien Robin zich heeft afgemeld. 
 
8. Evaluatie kinderlunch en overige zaken die gedeeld moeten worden  
met dank aan Miranda van Gool (unitmanager van Kober) 
VSO 
De samenwerking vanuit de peutertuin naar school is positief. 
Voor de peutertuin wordt geworven, om meer kinderen op de groep te krijgen. 
Bij de start van de VSO was er een flinke boost. Nu zwakt het wat af. Wanneer ouders minder werken 
(economie) komen er minder kinderen. Wanneer je de tijden van school en peutertuin gelijk trekt, is het 
praktischer, maar dan een hangt er een ander prijskaartje aan. 
VVE 
Dit is een voorschoolse opvang, waar de kinderen worden aangedragen door het consultatiebureau. 
Hij zit vol, aangezien we hier in de buurt (ook Kroeten) geen andere VVE hebben. 
Je moet hier strak aan richtlijnen voldoen 
TSO 
Het zijn hele rustige groepen. Er is een vaste medewerkersgroep. Er kunnen nog 1 of 2 vrijwilligers bij.  
Hier wordt in de eerste memo bekendheid aan gegeven.  
De norm is 1 PM (pedagogisch medewerker) op 45 kinderen en 2 vrijwilligers. Dit halen ze net niet. Door te 
werven gaat het kloppen. 
BSO 
Deze bestaat uit 2 groepen.  

1) t/m 8 jaar. 
2) TOP vanaf 9 jaar. Hier moeten kinderen de fietstraining gehaald hebben. Er komen ook kinderen 

van andere locaties.  
Vanaf 1 juni is er 2 ½ groep. Vanaf sept. is het de vraag of de kinderen geplaatst kunnen worden. 
Er hebben binnen het personeel wat wisselingen plaatsgevonden, waardoor meer rust ontstaat . 
Er wordt gewerkt met kanjer en medewerkers krijgen het komend schooljaar kanjer training.  
De uitslag van het tevredenheidonderzoek was niet zo goed. Dit jaar zijn acties uitgezet met het team. 
Onder andere de veranderingen van het personeel; vaste gezichten voor de kinderen. 
Het is moeilijk om aan personeel te komen, omdat er op onhandige tijden gewerkt wordt. Bovendien is er 
geen groter contract mogelijk dan 24 – 28 uur. 
Er zijn 6 of 7 invalkrachten. Zo wordt geprobeerd stabiliteit te creëren. 
Het personeel van de Kober en het team van Kievitsloop heeft elkaar opgezocht in een gezamenlijke lunch 
om zo de samenwerking op gang te brengen. 
 
9. ICT 



 

 

De laptopkarren zijn er en werken fijn. 
Er is dit jaar gestart met bepaalde programma’s, maar onze focus ligt op de traditionele basisvakken 
rekenen, taal en spelling.  
We gebruiken de tijd om fysieke verlengde instructie te geven. Begin volgend jaar gaan we ons meer 
verdiepen in de verwerking voor de kinderen op de computer en het hieruit voortvloeiende volgen van de 
leerlingen.   
Er is zeer zeker een duidelijke ontwikkeling, maar of we er meer mee gaan werken zal de ontwikkeling 
moeten uitwijzen. 
 
Wat verder ter tafel komen en rondvraag 
Geen punten. 
Nogmaals dank aan Victor voor zijn inzet. 

 
 

Actienummer Wat Actie Wie Gereed 

20191806-01 Privacy en foto’s. Gesprek met Robert 
Wiekamp  

Patricia 01-09-2019 

20191806-02 Peiling van de 
tevredenheid van 
ouders m.b.t. de 
reorganisatie van het 
team 

Ideeën inbrengen Oudergeleding 
mr 

14-01-2020 

20191806-03 thema-avond social 
media 

Peilen animo bij ouders   

20191806-04 Zien! Toevoeging vragen social 
media/cyberpesten 

Sandra 05-11-2019 

20191806-05 Werving medewerkers 
Kober 

Stukje in de memo   

 


