
Notulen MR-vergadering 29 oktober 2018 

Aanwezig: Bernardus, Antina, Boy, Jildau, Boukje, Sybolt (2e helft) 

1. Opening door Bernardus 

Flaubyt vlg. keer Boukje. 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

Team: met juf Lysbeth gaat het langzaam beter, ze gaat nu revalideren. Vervanging is eerst tot de 

kerst geregeld (met dank aan Sietske en Antina). Voor de rest van het schooljaar nog niet. 

4. Notulen van de MR-vergadering van 17-09-2018 

Hoe is de stand van zaken w.b. de website en ouderportaal? Evaluatie Oranjefeesten is nog niet 

geweest, Antina gaat actie ondernemen. De extra assistentie voor werkdrukverlaging loopt goed. 

Tijdelijk vervanging voor Janke (vrijwilligster gr. 1/2 bij eten en pauze) is er helaas nog niet. Oproep 

via TT-online?  

Het schooljaarplan is ondertekend door Boy en Bernardus. 

5. Onderwerpen OR 

Vragen komen terug bij punt 9. 

6. Vervanging Boukje 

We gaan nieuwe ouders vragen. 

7. GMR 

We hebben een vraag over de jaarrekening; wat wordt er bedoeld met eenmalige uitgaven? 

8. Lengte fruit- en eetpauzes. 

N.a.v. een mail van ouders; is er genoeg tijd om het fruit en eten op te kunnen krijgen? Boy en Antina 

leggen uit dat daar genoeg tijd voor is (5 of 10 min. in de klas, daarna mag het mee aar buiten. En bij 

de onderbouw mag er nog verder worden gegeten tijdens het stillezen). Bernardus doet een 

terugkoppeling naar de ouders. 

9. Onderwerpen Sybolt; 

OTO en PTO: Oudertevredenheidsonderzoek is minimaal ingevuld door ouders. Misschien een ander 

tijdstip kiezen? (was nu in mei/juni). Voor het 10-min gesprek op school laten invullen? Een 

verbeterpunt uit dit onderzoek: weten ouders genoeg waar we op It Harspit mee bezig zijn? Welke 

acties komen hieruit en hoe koppelen we de eindresultaten terug naar ouders? 

Personeelstevredenheidsonderzoek is goed ingevuld. Conclusie hieruit; leerkrachten voelen zich 

tekort geschoten in tijd en investering in ll. die meer begaafd zijn. Materiaal is wel aanwezig, maar de 

begeleiding lukt niet altijd. 

Begroting: er zijn dit jaar 10 ll. meer op school dan begroot. Voor meerjarenbegroting staat een 

nieuwe schrijfmethode en methode voor aanvankelijk lezen in de planning. 



Nieuwe meldcode: ter inzage. De stappen die een leerkracht nu kan/moet ondernemen zijn veel 

duidelijker. 

Keurmerk Veilige school: vraag vanuit de oudergeleding van de MR sluit hierbij aan.  

Wat wordt er gedaan met het extra nog te besteden “peutergeld”? Vraag van Jildau of dit ook aan 

het interieur besteed mag worden? Mat bij de ingang van de kleuters is nl. vies, en ook sommige  

tafels en stoelen van leerlingen zijn nodig aan vervanging toe. Ook is er een zorg over de 

schoolschoonmaak, het blijkt dat daar nu 5 kwartier/ 1 schoonmaker voor staat. Sybolt geeft aan dat 

leerkrachten hier scherp op moeten zijn en aangeven wanneer het niet schoon genoeg is. Sybolt 

neemt de vraag over een kleine “metamorfose” van de kleuteringang mee. 

Vervanging zieke leerkrachten wordt echt een probleem! Via Joop komt er een brief naar ouders, 

Sybolt heeft voor het It Harspit een interne procedure opgesteld wat te doen wanneer er geen 

vervanging is bij ziekte. 

Ouderportaal en website: Ouderportaal is nog niet in werking, verloopt moeizaam met de 

leverancier. Website is inmiddels weer actief. 

10. Oars noch wat? Vraag van Boukje: heeft It Harspit een aanname beleid w.b. vluchtelingen 

kinderen. Sybolt; dit wordt per leerling bekeken. 

11. Datum volgende vergadering 3 december 

12. Afsluiting 

 

 


