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Datum vergadering: 
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Aanwezig: Joris Timmers  (JTI)  voorzitter
Juul Gudde (JGU)
Elsbeth de Kort  (EKO)
Afke Koek  (AKO)      
Luciënne Askes  (LAS) 
Ronald Hilbers  (RHI)
Jeroen Goes  (JGO)  namens de 
schoolleiding
Diane de Smit  (DSM)     secretaris


Afwezig:



1 Mededelingen en punten schoolleiding
• Gesprekken cyclus: 2,5 week geleden is dit voorgesteld aan het 

team van medewerkers. Zowel JGU als JGO geven aan dat deze goed 
ontvangen is door de medewerkers. Instemming verleend door MR. 

• Boventallige leerlingen: er is een aanvraag gekomen van 3-tal 
kinderen voor plaatsing in de ¾ groepen. De schoolleiding vraagt 
toestemming aan de MR om een aantal kinderen boventallig aan te 
nemen.  JGO geeft aan dat hij en Karin er belang aan hechten om 
kinderen die elders niet gelukkig zijn een plek te kunnen geven. 
Maar om hen te plaatsen is een overschrijding van de groepsgrootte 
van 28 kinderen een feit. JGO wil graag instemming van de MR om 
dit te doen. 
Er ontstaat een discussie tussen de MR leden. De vragen die de MR 
heeft zijn: 

o kan kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd worden als de 
groepsgrootte boven de 28 kinderen per klas ligt? JGO, maar 
ook RHI geven aan dat de groepsgrootte daar niet per se toe 
doet, dit is echter meer afhankelijk van de aard van kinderen 
en het vermogen van de medewerker;

o waar houdt het oprekken van de groepsgrootte op? JGO 
begrijpt dit punt van zorg en wil graag op een constructieve 
manier met de MR brainstormen over hoe daar mee om te 
gaan

o is zij-instroom de juiste manier om teruglopend leerlingen 
aantal te compenseren? Misschien wel, maar misschien ook 
niet. Dit hangt samen met de profilering van de school en is 
een breder thema dan deze 3 potentiële leerlingen

Na de discussie wordt ingestemd met toelating van de 3 zij-
instromers onder voorwaarde de school in gesprek met de MR een 
visie ontwikkelt op:

1. oprekbaarheid van groepsgrootte 
2. profilering van de school…hoe zorgt de WP dat het 

leerlingenaantal op peil blijft in de toekomst 
3. kwaliteit van het onderwijs en rust in de groepen hoe dit te 

garanderen
• Ouderbijdrage: brainstorm op agenda van volgende vergadering: 

iedereen bereidt zich voor dmv uitgedeelde print
• Beoordelingstraject: wordt  doorgeschoven naar volgende 

vergadering

Allen

DSM

2 GGD
De MR is gevraagd een vragenlijst van de GGD inzake het binnenmilieu in 
te vullen op t internet.  Deze aanvraag is echter al lang geleden gedaan. De 
MR onderneemt geen actie hierop. 

NOTULEN MR-vergaderingen schooljaar 2011-2012 Page 2



3 Notulen vorige vergadering d.d. 05-09-2011
Actielijst vorige notulen:
JGO Jaarplanning:  zie #6 
LAS t-shirts:  zie #8 
JTI GMR: Joris heeft contact met Rob Wiedemeyer (MR-VO) over GMR. Er 

komen 2 vacatures in het overkoepelende schoolbestuur. De selectie 
van de sollicitanten wordt gedaan door de GMR. JTI houdt MR op de 
hoogte van de zaken die spelen in de GMR

Allen Profilering MR: zie #5. 
Allen Externe communicatie: zie #7 

JTI

4 Cursus MR
Ronald heeft een aantal opties reeds in september aangebracht, maar daar 
lijkt niet echt interesse voor te zijn. JGU heeft een handboek MR. Ze zal 
voor iedere MR lid een boekje bestellen zodat een ieder die zelf zal lezen. 
 

JGU

5 Profilering MR
Juul heeft gewerkt aan een profiel van de MR leden. DSM rondt dit af en 
dan zal JGU het ophangen in de school. 

DSM/
JGU

6 Jaarplanning 
de jaarplanning zal op de extra te plannen MR brainstormavond besproken 
worden. JGU plant deze vergadering.

JGU

7 Externe communicatie
LAS geeft aan dat enquête bijna klaar is. Maar de vraag is hoe we ouders 
kunnen verleiden om m in te vullen. Ideeën zijn lokkertjes via slogans en 
medewerkers  vragen om ouders te triggeren . RHI zal dit oppakken. RHI

8 WP t-shirts
per jaar 1 bestel moment, voor alle shirts. Dit jaar nog 2 bestelmomenten 
inlassen z.s.m. en voor de avondvierdaagse. LAS heeft hulp nodig ze zal 
een tweetal ouders vragen om haar te helpen. Shirts zijn bestemd voor 
kerstvoetbaltoernooi en
Avondvierdaagse. DSM zal LAS helpen. Verkoopmomenten op 
maandagochtend en donderdagmiddag, tevens is dit een mooi voor de 
zichtbaarheid van de MR.

LAS/
DSM

9 Schoonmaak WC’s kleutergebouw
JGO geeft aan dat onlangs een putje dat stank veroorzaakte is 
dichtgemetseld. Dus het zou nu beter moeten zijn. DSM zal checken en 
navragen.

DSM
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10 Rondvraag
EKO vindt t koud tijdens vergadering, JGO zegt dat er een 

verwarmingsknop in het  ketelhok is waardoor alleen de zolder 
verwarmd kan worden tijdens onze vergaderingen

AKO
• KOM gesprekken: komt er ook een OM gesprek? Ze zegt verbaasd te 

zijn dat het oudergedeelte van de vragenlijst niet wordt behandeld 
tijdens de KOM gesprek. Andere ouders ervaren dit ook. JGO zal  dit 
punt in kleurgroep-vergadering neerleggen en zo bij andere 
medewerkers toetsen 

• Dansdocent: hoe zit t ermee? Nicole is helaas nog steeds ziek. JGO 
geeft aan dat er sinds vorige week weer een nieuwe dansdocent 
voor woensdag en vrijdag is. Daar zijn goede geluiden over.

Juul X
LAS

• Contactenlijst van MR leden is gewenst , JGU stuurt m door naar 
iedereen

• Een ouder heeft LAS benaderd met een brief, zij heeft vriendelijk 
verzocht dit via de site in te sturen. IS de brief ontvangen? JGU 
antwoordt van niet. LAS doet navraag bij ouder.

RHI
• Juul was bij vorige vergadering wel bij en staat er niet tussen. Punt 

van aandacht voor secretaris
• Ter info: deze week gaan de Edukans briefjes eruit. Link met 11-11 

(st. Maarten). De dozen moeten 14 december weer ingeleverd 
worden

DSM X
JGO X
JTI X

JGO

JGU

LAS

DSM

16 Datum volgende vergadering
JTI sluit de vergadering af en bedankt de aanwezigen. 
De volgende vergadering is op: 8 december 2011, 20.00 uur, Onder de 
Balken
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