
Notulen	  MR	  14	  januari	  2013

Aanwezig:	  

Joris	  Timmers	   (JTI)	  	  
Margot	  Eweg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (MEW)	  	  	  notulist
Wendy	  Baas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (WBA)	  	  	  	  secretaris
A;e	  Koek	  	   (AKO)	  	  	  	  	  	  
Ronald	  Hilbers	  	   (RHI)	  
Teus	  van	  WeEum	   (TWE)
Diane	  de	  Smit	  	   (DSM)	   voorzi/er
Jeroen	  Goes	  	   (JGO)	  	   namens	  de	  schoolleiding
Luciënne	  Askes	  	   (LAS)

1. Schoolleiding
a. Nieuwbouw:	  	  

i. mailmigra>e	  i.v.m.	  beter	  samenwerken	  met	  het	  VO/betrouwbaarheid/
kostenbesparing/kwaliteit	  

ii. nieuwe	  digiborden	  Yolanke/Ingrid	  geplaatst.	  We	  hebben	  gekozen	  voor	  dit	  
formaat	  omdat	  de	  kinderen	  er	  ook	  gebruik	  van	  gaan	  maken	  en	  omdat	  we	  
lesgeven	  in	  kleine	  instruc>egroepen.	  Naast	  de	  digiborden	  komen	  er	  tablets	  
en	  whiteboards	  aan	  de	  muren	  naast	  de	  digiborden.

iii. nieuw	  mailadres	  DL	  MR	  (JGO	  maakt	  bekend)
iv. enkel	  glas	  wordt	  vervangen	  door	  dubbelglas
v. dak	  kleutergebouw	  wordt	  gerenoveerd
vi. rond	  meivakan>e	  verhuizen	  naar	  noodloca>e
vii. indeling	  groepen	  noodloca>e	  volgende	  week	  maandag	  >jdens	  de	  

informa>eavond,	  dag	  daarna	  met	  de	  kinderen	  gecommuniceerd
b. ORBO:	  JGO	  heeS	  nog	  geen	  ac>e	  ondernomen,	  komt	  volgende	  week	  in	  het	  kernteam

2. Nieuwe	  medewerkers	  MR	  op	  de	  site	  zeTen	  en	  in	  de	  gangen	  hangen	  (ac>e	  MEW/WBA)
a. Notulen	  op	  de	  site:	  notulen	  worden	  samenvaTend	  gemaakt	  voor	  op	  de	  site.	  In	  de	  

nieuwsbrief	  komt	  een	  aankondiging	  voor	  de	  notulen	  met	  een	  link	  en	  indien	  nodig	  
een	  vooraankondiging	  van	  belangrijke	  punten.

b. Vanaf	  nu:	  MR	  mailadres	  voor	  ingekomen	  mail	  wordt	  beantwoord	  met	  een	  standaard	  
reac>e	  en	  meegenomen	  naar	  het	  volgende	  overleg	  (ac>e	  WBA).	  Mail	  komt	  ter	  
informa>e	  binnen	  bij	  alle	  MR-‐leden.

3. Engels	  in	  het	  basisonderwijs:	  DSM	  geeS	  een	  presenta>e.	  In	  het	  kernteam	  is	  er	  over	  
gesproken,	  maar	  is	  dit	  even	  op	  een	  zijspoor	  gezet	  i.v.m.	  de	  verschillende	  
veranderonderwerpen	  die	  momenteel	  gaande	  zijn.	  In	  het	  schoolplan	  voor	  het	  komende	  
schooljaar	  staat	  onder	  6.9	  de	  planning	  voor	  het	  komende	  jaar.	  Er	  is	  een	  mogelijkheid	  om	  de	  
prioritering	  anders	  te	  stellen	  en	  ruimte	  te	  scheppen	  voor	  Engels,	  mits	  goed	  onderbouwd.	  JGO	  
stuurt	  het	  schoolplan	  door	  aan	  alle	  MR	  leden.	  Op	  dit	  moment	  ziet	  JGO	  geen	  ruimte	  in	  het	  
programma	  van	  schooljaar	  2013-‐2014.	  MR	  leden	  kijken	  naar	  het	  schoolplan	  i.v.m.	  de	  
prioritering.	  DSM	  stuurt	  filmpje	  over	  Engels	  op	  school	  in	  Wijk	  bij	  Duurstede	  naar	  MR	  leden	  
door.	  JGO	  neemt	  dit	  onderwerp	  mee	  naar	  het	  kernteam.

4. De	  situa>e	  in	  groep	  5/6	  is	  opnieuw	  besproken	  en	  geëvalueerd	  met	  de	  direc>e.	  De	  
schoolleiding	  heeS	  ac>es	  ondernomen	  en	  deze	  zijn	  gaande.

5. MR	  jaarverslag:	  AKO	  zorgt	  er	  voor	  dat	  er	  een	  actueel	  stuk	  komt	  (samenvoegen	  met	  
verantwoording	  ouderbijdrage	  JGO	  mailt	  dit)



6. Zesde	  kleutergroep:	  start	  in	  maart:	  Anneke	  van	  Groningen	  gaat	  de	  groep	  doen	  samen	  met	  
Astrid.	  Anneke	  drie	  dagen	  en	  As>d	  twee	  dagen.	  Astrid	  werkt	  de	  andere	  dagen	  voor	  de	  
overige	  kleutergroepen.

Rondvraag:	  

JTI:	  heb	  je	  zicht	  op	  de	  leerlingenaantallen	  voor	  volgend	  jaar?	  Posi>ef	  (geen	  aantallen	  genoemd)
RHI:	  zaalvoetbaltoernooi	  is	  heel	  erg	  posi>ef	  verlopen:	  twee	  bekers	  gewonnen,	  was	  erg	  leuk!	  GMR	  in	  
dec	  geweest,	  notulen	  komt	  naar	  alle	  MR	  leden.	  
LAS:	  JGO	  zet	  in	  de	  nieuwsbrief	  verandering	  in	  de	  ouderbijdrage
AKO:	  basisuniversiteit	  graag	  volgende	  keer	  op	  de	  agenda	  (ac>e	  WBA).	  Schoolmates:	  het	  hele	  
officepakket	  komt	  in	  de	  cloud,	  dus	  iedereen	  kan	  er	  in	  vanaf	  elke	  willekeurige	  loca>e.	  Verder	  kun	  je	  
ermee	  op	  internet.
DSM:	  Hoe	  zit	  het	  met	  de	  transparan>e	  over	  leerresultaten?	  JGO	  je	  kunt	  al>jd	  een	  afspraak	  maken	  
met	  de	  medewerker	  van	  de	  groep,	  verder	  zijn	  we	  bezig	  met	  het	  inzichtelijk	  maken	  van	  de	  leerlijnen	  
per	  vak	  per	  leerjaar.


