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1. Opening
Aanwezig: Inge, Melanie, Sandra, Elja , Ruud, Paul, Inge
Afwezig: Hans, Maarten, Jolande
2. Sandra stelt zich voor als nieuwe MR lid (teamgeleding)
3. Agenda: Geen opmerkingen, notulen vorige vergadering vastgesteld
4. Hoorzitting ivm herverdeling 2017/2018
Paul doet verslag over de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting is over en weer uitleg gegeven over
de zienswijze en meningen van ouders en school. Vanuit een ouder aan de MR de vraag gesteld
om opnieuw te kijken naar het protocol herverdelen. Daarin wordt in ieder geval aandacht voor
het omschrijven van uitzonderingen gemist.
Vergroening Schoolplein
Mededeling Paul: er is een budget beschikbaar gesteld door de oudervereniging. Paul vraagt zich
af of we niet kunnen vergroenen. Dit vond de oudervereniging en de leerlingenraad ook een
goed idee. Hier heeft Paul met de gemeente over gesproken en denkt dat dit project wel een
kans van slagen heeft. Hiervoor zou er wellicht een subsidie beschikbaar zijn omdat de school
voldoet aan de voorwaarde tot een aanvraag. Er wordt nu eerst gekeken hoe het procesplan
eruit zal zien en ook het onderhoud. Worden nog stappen in genomen (nog niet helemaal
concreet).
5. Bestemming gelden werkdrukvermindering
Paul geeft overzicht hoe gelden in 2018 besteed worden. De daadwerkelijke werkdrukverlichting
wordt nog geëvalueerd met het hele team. Volgende week zullen twee gesprekken voor de
vacature onderwijsassistente plaatsvinden. Gymlessen zijn (voor een deel van het team)
overgenomen door een LO-docent. Sandra stelt de vraag of de leraren die vrij zijn (waarvan de
gymlessen worden overgenomen) andere taken doen? Het wordt bevestigd dat dit wel het geval
is.
Tijdstip / indeling ouderinformatie-avond
Bij sommige groepen was het half uur voldoende en bij andere groepen ging het half uur te snel.
Sandra geeft aan dat alle ouders van tevoren het informatieboekje toegestuurd hebben
misschien is het een idee om het boekje ook op de app te zetten, dan kan je er te alle tijden bij
en kan je ook aanpassingen doen als dat nodig is. Dit zal Paul doorgeven aan Kathy.

Nieuwe privacywetgeving
Het klasbord wordt in principe gebruikt om foto’s te delen. De juffen en meesters gaan hier
verschillend mee om (wat voor informatie er op dit platform gedeeld wordt). Besluit wordt
onderling nog genomen wat er wel en niet via klasbord gedeeld gaat worden.

6. De Doelen
Er komen vragen of sporthal De Doelen gaat sluiten. Een aantal mensen (burgerinitiatief) maken
zich sterk voor een betere sporthal in Princenhage. Initiatiefnemers willen aan de Ritse straat een
grote sporthal neerzetten. Paul geeft aan dat er sowieso een sporthal voor terugkomt als De
Doelen gaat sluiten.
- Herverdeling
Ruud vraagt zich af of er nog reuring is naar aanleiding van het herverdelen, omdat groep 0 is
opgedeeld , ondanks dat ze een half jaar samen zijn. Er is afgesproken dat als een kind in de 0
groep komt moet dit bij de instroom goed gecommuniceerd worden naar de ouders dat de
groep het jaar daarop opgesplitst kan worden. Elja zou hierover navraag doen bij Babette en
heeft dit inmiddels gedaan. Van opsplitsing zou nu nog geen sprake zijn maar wel als in de
toekomst de groei van het aantal leerlingen toeneemt.
- Werkgroep enquête
In de laatste enquête die afgenomen is werd er gevraagd of ouders bezwaar hadden tegen
een enquête. De vraag is of we dit jaar weer een (of meerdere) enquêtes houden. Wellicht
wel goed om bij de ouders te polsen welke medium (informatiebronnen) prettig is om te
communiceren naar de ouders toe. Veel ouders hadden in de enquête aangegeven, dat de
communicatie vanuit school wel op andere manieren zou kunnen.
7. Rondvraag
- Eveline: Vraag van ouder gekregen waarom ouders geen kopie (aantekeningen) mogen
krijgen van dossier kind. Dit is omdat de school gebruik maakt van een observatiesysteem.
Een kijkregistratie. Dus, ouders mogen het altijd inzien maar niet meenemen omdat het gaat
om een momentopname en altijd kan veranderen. Er zijn schoolafspraken ten aanzien van
het kijksysteem. Er wordt nagevraagd bij Paul of ouders het recht hebben om een uitdraai
mee te krijgen. Sandra gaat uitzoeken / navragen wat de wettelijke rechten zijn van de
ouders.
- Ook wordt er opgemerkt vanuit de oudergeleding dat er laat gecommuniceerd wordt naar
ouders over data informatieavonden en het formeren van werkgroepen. Blijkbaar staan data
al wel eerder op de app. Het opgeven voor de werkgroep is overigens school gerelateerd en
niet alleen klas gerelateerd.
- Ruud: In groep 6 waren er afgelopen schooljaar twee leraren ziek waardoor er geen
overgangsrapporten zijn gemaakt. Dit was een unieke situatie. De ouders van de kinderen
zouden een begeleidend briefje hebben gekregen waarin stond dat de leraren ziek waren.
Ruud gaat informeren bij Paul wat er in het begeleidend briefje naar de ouders stond en
vragen of het mogelijk is dat de evaluatie van vorig jaar alsnog in het rapport kan worden
verwerkt?
Sluiting om 21.30 uur

