
Notulen MR- vergadering 5 maart 2017 
Aanwezig: Jildau, Bernardus, Antina, Boy, Boukje (Sybolt 2e helft) 

 
1. Opening en woord van welkom (flaubyt Antina); 

 
2. Vaststellen agenda ; vastgesteld 
 
3. Mededelingen (berichten ouders en team e.d.): 

-  Magazine Thuis & School, nr. 6; 2017 is besproken 
-  Nieuwsbrief CVO Palludara 15 december 2017; 
Boy vertelt zijn ervaringen vanuit de pilot groep. 
-  Uitnodiging resonansavond op dinsdag 27 maart 2018 – Johannes 
Postschool; Jildau geeft aan hier wel naar toe te willen. Boy en/of Boukje 
kunnen hier eventueel bij aansluiten. 
- Leerkrachten zijn positief over de start met de nieuwe directeur. 
- Afgelopen tijd werd voor de leerkrachten ervaren als een drukke 
periode die nu weer achter de rug is. Extra studiedagen op vrijdag en 
maandag worden als zeer prettig ervaren. 
Ook geeft het rust in het team nu alle leerkrachten weer aanwezig zijn en 
er dus  geen invallers meer nodig zijn. 
- Ouders; geen mededelingen.  
 

4. Notulen van de MR-vergadering van 6 november 2017 
-Bij krimp is 1 keer kamp in de twee jaar wat de MR betreft prima.  
Voorstel voor het volgende jaar  is om dan wel een leuke invulling te  
geven aan groep 8 ( eventueel ook groep 7)  door bijvoorbeeld een nacht  
weg te gaan.  
- Bij krimp geeft de MR als voorstel de musical jaarlijks door te laten  
gaan mits dit qua aantal mogelijk is ( eventueel aanvullen met groep 7). 
Voorstel is  om dan hulp te vragen bij ouders bij bijv. een eerste info. 
avond aan het begin van het jaar. Ook kan er navraag worden gedaan naar 
ervaringen bij andere basisscholen 
- Actielijst is vernieuwd. 
- Notulen verder goedgekeurd. 

 
5. Onderwerpen Ouderraad  

- Oranjefeesten; Oranjevereniging is met het initiatief gekomen om tijdens 
de oranjefeesten i.p.v. kinderspelletjes een circus te organiseren.  
Eerst gezamenlijk oefenen en daarna een presentatie. Financiële plaatje  
en de invulling van het programma is nog niet rond geeft Antina aan.  
Activiteitencommissie levert begeleiding. 
- Afscheid Klaas Jan was een groot succes!  

 
 



6. Onderwerpen/notulen GMR  
- Punt 10: Waar komt de vraag voor bijzonder neutraal onderwijs vandaan? 

We zijn hier niet van op de hoogte 
- Positief financieel plaatje. 
 
7. Onderwerpen Sybolt: 
Mededelingen: 

- Formatie; Er is een aanvraag gedaan voor 5 groepen ivm groei leerlingen.  
- invalpoule is leeg: wat als……?  
   Stap 1: leerlingen vrij geven mits tijdig contact met thuis mogelijk is.  
   Stap 2: leerlingen verdelen over twee groepen. 
   Stap 3: klas om de dag vrij geven.   
   Stichting breed worden leerkrachten ( 3fte) boventallig aangenomen om   
   dit soort situaties op te kunnen vangen. 
- Door positief financieel plaatje binnen de stichting wordt er nagedacht   
   waar we dit geld eventueel aan uit zouden kunnen geven.  
   Extra WiFi  punten binnen de school lijkt ons bijv. een goed plan. Sybolt heeft    
   hier goede ervaringen mee op de Wilhelmina school. 
-  In mei wordt het ouderportaal ingevoerd.  
   Handig voor bijv. 10min. gesprekken, foto’s, etc.  
- AVG; (persoonsgegevens).  
   Waar staat de info. van de leerlingen en hoe ga je daar als leerkracht mee    
   om?   
   Bij ons op school is al veel beveiligd met log-in en wachtwoorden.  
   Deze worden beheerd op een externe server. 
- Er ligt een werkdruk akkoord. Er kan 156 euro per leerling kan ingezet  
   worden. We zoeken naar een passende oplossing, structurele oplossing.  
   “TEAM BEPAALT “ hoe het wordt verdeeld.  
-  WMK: Dit is ons nieuwe kwaliteitskaarten systeem.  
- Opendag; posters worden bekeken door de MR leden en door de OR 
verspreid in het dorp/stad ( doktershuis, Gers, consultatiebureau, makelaar, 
slager.) 
- De ouderavond laten we structureel los. Er wordt besproken hoe de MR dan 
nog van  zich kan laten horen.  
Er worden enige ideeën aangedragen; Berneardus geeft aan dat het eventueel 
ook in de vorm van een jaarverslag ( info. MR, OR en eventueel activiteiten 
commissie) kan.  Ook wordt er geopperd om MR leden deel te laten nemen aan 
een informatieavond  in september. Tot slot kan een ouderportaal hier een rol 
in gaan spelen.  
- Hoe kan het dat sommige scholen een eigen conciërge of gymdocent hebben? 
Sybolt geeft aan dat dit er op een of andere manier ingeslopen. 
- Boukje vraagt zich af  hoe het met de BSO is gesteld. Sybolt heeft contact 
gehad met de organisatie en is positief. 



Gratis advies MR leden; BSO kan zich meer profileren door bijv. bij staking- of, 
studiedagen hele dagen open te zijn. 
 
8. Oars noch wat? 
- Boukje vraagt hoe het schoolfruitproject bevalt. 
Wisselende reacties van de leerkrachten.  
Positief; Leerlingen zien van elkaar dat ze allen fruit eten ( motiverend). 
Ook eten ze eens wat andere soorten fruit.  
Negatief; Het klaarmaken is wel veel werk in onderbouw, minder goed fruit 
door andere leverancier. 
Per jaar bekijkt het team of ze dit project het komende jaar weer voort zetten 
of niet. 
- Boukje heeft begin dit jaar al aangegeven dit of volgende jaar te willen 
stoppen. We gaan op zoek naar een vervanger. 
 
9. Datum volgende MR-vergadering; 16 april 2018 
 
10. Afsluiting. 22.00 uur. Wel thuis! 
 

Aktielijst 
Onderwerp Wie? 

Wanneer is volgende MR-basiscursus?  Uitstel naar het komende jaar. 
 

Uitblijven van de GMR-notulen? Bernardus mailt Gerben. 

 
 

Reglementen GMR-MR Allen lezen de documenten door.  16 April wordt het doorgenomen. 
 

FlaFlaubyt 
 

- HHoe staat het met “ keurmerk veilige school”? 

Boukje 
 
Sybolt informeert bij KJ 

Agenda punten volgende vergadering. 
 
 
Info. bijzonder neutraal onderwijs 
 
 
 

-Schoolkamp/musical & krimp Leerkrachten informeren Gerben.  
-RIE 
 
Bernardus informeert bij GMR 
 
 

 


