
Notulen MR-VERGADERING  22 november 2017 

 

 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: obs de Hofmaat 

 

Voorzitter: Susanne 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Olaf, Monique, Ans en Ivon 

 

 

1. Opening 

 

2. Notulen van de vorige vergadering 17 oktober 

 

 Punt 7, (punt 2). Monique geeft aan dat dit niet de avond was 

met Jos en Michel, maar met de 4 voorzitters van de MR-en van 

ons onderwijsteam. 

 Ans: Het oude lesmateriaal bij de rondvraag is inderdaad erg 

oud. We zullen gaan kijken naar een nieuwe versie. Na dit 

schooljaar. 

 

3. Ingekomen post 

- 

 

4. Mededelingen 

 Mailtje van Monique gehad (via Jeroen Meyer). De voorzitters 

van de MR-en en/of GMR-en moeten een enquête invullen. Het is 

onduidelijk wie dit moet doen. Jeroen heeft tijdelijk het 

voorzitterschap van de GMR gehad in zijn laatste jaar als MR lid. 

Ans geeft het email adres van de huidige voorzitter van de GMR 

en Monique stuurt deze door.  

 

5. GMR 

 

 Laatste vergadering was met de raad van toezicht. Vanaf nu 2 keer 

per jaar met raad van toezicht per schooljaar, was 1 keer per jaar. 

 De laatste notulen krijgen we van  Ans. 

 Profilering van openbaar onderwijs binnen de stichting. Misschien 

willen het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT)  iemand 

aanstellen om ons meer te profileren binnen het onderwijs.  

 Vernieuwde inspectiebezoek. De RvT wordt nadrukkelijk betrokken 

bij de inspectie richting college van bestuur. Gaat over hogere 

schijven dan voorheen. 



 ICT beleid kwam aan de orde. Snapp-it werd besproken. Zijn een 

aantal scholen die hier (naast de Tormijn) ook mee willen werken. 

Wil je wat anders op school op ict gebied dan moet je als school een 

beleidsplan op ict schrijven. Dan bekijken ze bovenschools of dit 

plan uitgevoerd kan worden. 

 Vervangingspool besproken. Je krijgt een stamschool als invaller. 

Dan krijgen ze vaste dagen op die school en via die school wordt er 

dan bekeken of ze op een andere school in kunnen vallen. Mochten 

ze niet nodig zijn op de stamschool. 

 Krimp. Gelukkig bij ons niet het geval. In de  GMR is gevraagd naar 

de toplaag. Blijft iedereen daar wel nu er krimp is. Werd een beetje 

vaag over gedaan. Daar komen ze nog op terug. 

 Vraag voor CvB. Toekomst visie rondom directeuren onderwijsteam? 

 Financiën van scholen. Wordt door de RvT nog bekeken hoe 

inzichtelijk dit is. 

 

6. Schoolbegroting 2018 

 Zetten voor de volgende vergadering nogmaals op de agenda. 

 

7. Ontwikkelingen onderwijsteams, stand van zaken 

 Bovenbouw komt komende week weer bij elkaar. Onderwerpen: 

rapporten, methodes, becijfering (kennis delen). 

 Middenbouw heeft vorige week overleg gehad. Zelfde soort 

onderwerpen. 

 Deze bijeenkomsten zijn door de scholen zelf opgezet. Is niet 

van bovenaf op gelegd. 

 

8. Zakelijke ouderavond, hoe nu verder? 

 Ouders die zich wel aangemeld hadden hebben de stukken 

gekregen om in te zien. 

 Deze avond evt. koppelen aan de informatieavond aan het begin 

van het schooljaar. Is het dan verantwoording voor het 

afgelopen jaar geven of als profilering van de MR en OR?  

 We twijfelen of het in de bovenbouw nog nodig is om te vertellen 

wat MR en OR doen. Onderbouw (groep 1 en 2) sowieso wel. 

Maar hoe pak je dit dan aan? Voor deze ouders is veel nieuw en 

willen die informatie nog wel horen. Voorstel om dit tijdens de 

info avond van deze groepen te laten plaatvinden. 

 Het financiële gedeelte en verantwoording  zou dan toch nog ter 

inzage kunnen liggen op school. 

 Wegen gebrek aan belangstelling zijn we het er over eens dat we 

de komende jaren geen Zakelijke Ouderavond gaan houden. 

 

9. Vaststellen jaarplan MR 

 Vorige vergadering al vastgesteld. Komen op de site te staan. 



 

10.Voortgang ouderparticipatie 

 Voor de volgende MR vergadering zouden we een agenda klaar 

moeten hebben en een datum prikken voor het nieuwe jaar. 

 Onderwerpen zouden kunnen zijn: rapport 2 keer per jaar, 

eerste ouder-kind gesprek 

 

11. Ontwikkelingen continu rooster 

 Aan het einde van het schooljaar is het geld op voor de 

tussenschoolse opvang. Er zouden dan ook geen ouders meer 

nodig zijn. We hebben af en toe te maken met onopgevulde 

pauzes, waardoor de leerkracht de groep zelf moet draaien in de 

pauze. Er zou meer rust komen voor de kinderen. We zouden 

wel naar het vijf gelijke dagen model kunnen wat uren betreft.  

 We discussiëren even over of we dat zo om kunnen zetten.  

 Middels een brief ouders informeren over de huidige stand van 

zaken wat betreft de tussenschoolse opvang. 

 Voor de volgende vergadering een proefopzet maken voor een 

brief naar ouders. Ivon en Ans nemen dit mee in de 

teamvergadering. Ook de vorm van ouderparticipatie wat betreft 

dit onderwerp bespreken. 

 

 

12. Schoolontwikkeling/kwaliteit 

 - 

 

13. Communicatie 

 Parro: Ouders zijn enthousiast 

 

14. Rondvraag 

 Monique: Verkeersveiligheid rondom school (Merelstraat en 

Borculoseweg, beide erg druk ivm afzetting rondweg). Gabrielle 

heeft de gemeente al gebeld en Monique ook. Olaf heeft al een 

melding bij de politie gemaakt.  Misschien toch voor deze periode 

(evt. in samenspraak met de Ariens) iets op de zebrapaden 

regelen voor de ochtend??  Misschien ook nog een idee om de 

stichting melding te laten maken bij de gemeente. Ans neemt 

contact op met Marleen en de Ariens.  

 Monique: Is er al nieuws over de staking? De datum is 12 

december. Verder nog geen informatie. 

 

 

 

 

 



 

 

Actiepunten 

Henrieke Op agenda volgende vergadering:  
Schoolbegroting 2018 

  

 

Punten voor bezoek CvB 

Wat is de toekomst visie rondom directeuren onderwijsteams? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


