
Vergadering: MR cbs It Harspit 
Datum: Maandag 17 september 2018 
Aanwezig: Bernardus, Boukje, Antina en Boy (notulist). 
Afwezig: Jildou met kennisgeving  
 
1. Opening en woord van welkom. 
Dit is het laatste jaar van Boukje binnen de MR. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Vastgesteld. 
 
3. Mededelingen (berichten ouders, team, Nieuwsbrief Raad & Daad e.d.). 
-Leerkrachten: 
De informatieavond verliep prima. De aanwezigheid was iets minder dan anders bij groep 3/4.  
De blauwe brief is op de avond zelf uitgedeeld. Dit heeft geholpen. Veel ouders leverden de volgende 
dag de blauwe brief in! Boukje geeft aan dat er meer gerichte data kan worden vermeld in de blauwe 
brief. Leerkrachten geven aan dat dit niet altijd mogelijk is zo’n lange tijd van tevoren. 
- Ouders: 
Wat zijn de ontwikkelingen wat betreft het ouderportaal? Dit probleem ligt bij het ICT-bedrijf. Dit 
onderwerp wordt besproken binnen het MT. 
Is het een idee om een klassen-app te maken per groep zolang het ouderportaal nog niet werkt? 
We wachten de ontwikkelingen van de website en ouderportaal eerst af. 
Is vrijdag een geschikt moment voor de nieuwsbrief? We laten dit eerst zo. 
Doen we ook mee met de actie “Jantje Beton” en wanneer? Ja, dit doen we van 22 mei t/m 5 juni 
2019. 
Hoe zit het met de “zorg”-leerlingen die de school wel of niet toelaat. Sybolt geeft enige uitleg. 
Ouders kunnen altijd terecht met vragen bij de directeur. 
 
4. Notulen van de MR-vergadering van 28 mei 2018 (zie bijlage). 
Het Harspit-journaal zag er goed uit! 
 
5. Jaarverslag MR 2017/2018 (bijlagen). 
Netjes en volledig. Top Bernardus! 
 
6. Huishoudelijk reglement MR cbs It Harspit - voorbeeld GMR (bijlage). 
Blijft een actie voor Bernardus. 
 
7. Onderwerpen Ouderraad (agenda, verslag vergadering 28 mei 2018, jaarverslag 2017/2018 en 
jaarplanning). 
De Oranjefeesten moeten nog geëvalueerd worden. Hoe kunnen we deze manier van organiseren 
voortzetten? Graag meenemen in de evaluatie. 
Is er in zowel april als in juni een klusjesavond? Dat Lijkt ons wel van belang. 
 
8. Vervanging Boukje. 
Antina gaat Jildou vragen of ze nog ouders heeft benaderd. Boy vraagt een ouder uit groep 6. 
We vragen Sybolt of hij daarna nog een nieuwe oproep kan doen in de nieuwsbrief voor een nieuw 
MR lid als er geen positieve reactie komt. 
 
9. GMR (agendapunten GMR-vergadering 19 juni 2018). 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 
10. E-mail samenwerking CVO/Palludara (bijlage). 



Er wordt geïnvesteerd in de vakken muziek en Engels. In 2019/2020 wordt er geïnvesteerd in een 
soort“tienerschool”. 
 
11. Onderwerpen Sybolt. 
-  Leerlingenaantal start van het schooljaar; 103 leerlingen; 
Er komen twee nieuwe leerlingen bij van een gezin uit Zwijndrecht. Dit zijn nieuwe dorpsgenoten! 
Ook komt een nieuwe leerling uit Sneek bij ons op school in groep 8. 
-  Nieuwe onderwijs assistente Eva van Voorthuisen en inzet werkdrukgelden. Anna heeft vaste uren 
gekregen als assistent bij ons op school. Ook heeft groep 3/4 meer handen in de groep met meerdere 
stagiaires; 
-  Schooljaarplan, speerpunten; 
Sybolt stuurt het nog een keer door naar Bernardus. Ouders moeten nog akkoord geven. 
Leerkrachten zijn al akkoord. Sybolt legt de nieuwe manier ”bordsessie“ uit. 
-  PR, folder; Duidelijk. 
-  Wat heeft de stichting ter ondersteuning van de nieuwe directeur gedaan? Afspraken zijn over en 
weer nagekomen zoals o.a. intervisie, coaching en klankbord. 
- Keurmerk Veilige School; Sybolt doet nog 1 keer onderzoek. 
- Schoolkamp in de toekomst. Zie vorige notulen. Het blijft eerst gelijk! 
- De website is ook een probleem binnen de gehele stichting. Dit ligt aan het ICT-bedrijf! Sybolt geeft 
aan dat dit in het MT wordt besproken en uit zijn zorg. Ook i.v.m. PR en onjuiste informatie. 
 
12. Oars noch wat? 
Geen verdere opmerkingen. 
 
13. Datum volgende MR-vergadering: 
Maandag 29 oktober 2018 
 
14. Afsluiting 21.50 uur. 
 
Actiepunten 

Actie Activist 

Flaubyt Jildau 

Huishoudelijk reglement MR cbs It Harspit opstellen Bernardus 

Acties m.b.t. vervanging Boukje als MR-lid Antina, Boy en 
Jildau (evt. Sybolt) 

Schooljaarplan accorderen Bernardus 

Keurmerk Veilige School Sybolt 

 


