
NOTULEN MR-vergadering donderdag 24 januari 2019 19.00-22.00 teamkamer 

 Onderwerp Omschrijving / doel van 

agendering 

directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

0 Interne 

voorbespreking 

Interne voorbespreking Nee Discussie 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19.30 Ja  

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 29 november 

2018 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen stukken Geen Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur 

- Algemeen 

- Vandalisme op het 

schoolplein 

- Gepersonaliseerd leren 

- Update IPC (evaluatie volgt 

later) 

- Herindeling gangen tbv 

zelfstandig werken 

- Overige onderwerpen ter 

discretie directie 

- Leerlingaantal = 226 per 

okt 2018  

 

Ja Informeren, 

discussie waar 

nodig 

5 Uitslag 

Oudertevredenheids-

peiling 

Discussie met MR over 

uitkomsten. Evaluatie school 

moet nog plaatsvinden 

Ja Discussie 

6 Schooltijden Herziening schooltijden Ja Discussie, 

afstemmen vervolg 

7 WVTTK / Rondvraag Overige onderwerpen voor 

directie uit voorbespreking of 

overige korte vragen niet 

geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

8 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk 

verstrekt 

Nee Informeren 

9 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

 

Nee Informeren 

10 Rondvraag   Nee  

 



0 Interne voorbespreking 

In verband met afwezigheid van Bas wegens ziekte vergadert de MR zonder Bas ter voorbereiding voor 

een volgende vergadering. Ook Marja is afwezig wegens ziekte. 

Karin is weer zwanger en weet nog niet hoelang ze nog MR blijft doen. 

Rico en Ria moeten eind van het schooljaar aftreden omdat ze beiden 6 jaar zitting hebben. 

Bert moet eind volgend schooljaar aftreden omdat Olivier dan uitstroomt. 

Martijn wordt verzocht na te denken over vertegenwoordigen van de Fortgens MR in GMR. 

Besloten wordt in Juni verkiezingen te organiseren. 

Ria brengt dit in op de teamvergadering volgende week. 

Bas heeft de begroting rond en aan Ria gegeven. Voorgesteld wordt dit ook deze vergadering te 

bespreken. 

2 Notulen 

De oudergeleding vraagt zich of er inderdaad geen huiswerk meer is in groep 4. Dit is inderdaad 

gestopt conform afspraak. 

De notulen worden goedgekeurd. 

3 Ingekomen stukken 

4 Nieuws van de directeur (afwezig, maar door leerkrachten ingevuld op basis) 

Vandalisme: Is er een camera geplaatst die gekoppeld is aan de telefoon van Bas. Deze signaleert als 

er beweging is en Bas kan dan besluiten beelden op te nemen. 

Gepersonaliseerd leren: bevalt goed in bovenbouw, nog wel zoeken naar wat er allemaal kan. In 

groep 3 bevalt het ook goed, scheelt veel nakijkwerk. Voor snelle leerlingen zie je dat ze veel meer 

sommen maken. Voor sommige leerlingen is het lastig omdat er “geen einde” aan komt.  In het geheel 

genomen zijn de leerkrachten erg tevreden. 

IPC  

Groep 3 en groep 4 besteden minder uren dan initieel gepland omdat de verwerking langer duurt dan 

gedacht en het ook veel tijd vergt van de docenten. 

Bij de keuze van de onderwerpen wordt goed gekeken naar de kerndoelen. Dit wordt bijgehouden 

zodat over de hele basisschooltijd alle kerndoelen worden afgedekt. 

Herindeling gangen – loopt nog, nog geen concrete resultaten 

5 Uitslag OTP 

De MR is het over eens dat de vraagstelling niet duidelijk is. 

Hoewel er niet veel punten significant (>0.5) lager dan de gestelde norm van 3 scoren. 

Vanuit de docenten wordt opgemerkt dat het interessant zou kunnen zijn om te weten wat ouders echt 

willen weten. Dit likt een goed onderwerp voor een klankbord avond. 

De uitslag is nog niet in het team besproken door de ziekte van pas. 

Suggestie vanuit de oudergeleding is om volgend jaar opnieuw een OTP te organiseren omdat de 

uitkomsten van deze OTP niet veel toevoegen. 



6 Schooltijden 

De stelling dat “veel ouders” hebben gevraagd naar andere schooltijden. Dit sluit niet aan bij de uitslag 

van de OTP. 

Vanuit het team is de wens naar voren gekomen om de schooltijden opnieuw te bekeken. 

Rico heeft geïnventariseerd hoeveel veranderingen er de afgelopen twee jaar zijn doorgevoerd en dit 

zijn er behoorlijk veel, bijna 10 verschillende zaken zoals: 

- samenvoegen van groep 1 en 2 

- IPC 

- nieuwe ICT 

- koningsdag 

- gezonde school 

- kerstviering 

- invoering social schools 

- twee rapporten 

- nieuwe schoollied 

- schoolvideo 

- ICT en gepersonaliseerd leren 

- huiswerkverlichting, 

- passend onderwijs, 

- leerlingenraad 

- juffendag 

- muziekplan. 

Eén van de problemen die leerkrachten signaleren is dat de tussen schoolse opvang niet goed gaat. Dit 

is al vaak met Norlandia besproken, maar gaat nog steeds niet goed. Soms gaat het even goed, maar 

dan weer niet. 

Een ander probleem is dat de lunchpauze vrij lang is maar net niet lang genoeg om bv een 

teamvergadering te plannen.  Officieel werken de leerkrachten 8,5 uur op een dag (ma,di,do,vr) en 

woensdag 6 uur. In de praktijk zijn ze als ze om 8 uur beginnen niet om 17 uur klaar. 

Met de huidige lunchpauze heb je na het half uur verplichte pauze nog maar 20 minuten voor de 

kinderen weer terugkomen. Dat is erg weinig. 

Vanuit de oudergeleding wordt gevraagd naar het voor-en en nadelen voor kinderen bij continurooster. 

Voor meeste kinderen gaan probleem, voor bv ADHD kan dit een voordeel zijn. Er zijn bv ook kinderen 

in groep 3 die nu al te moe zijn om soms met de gym (incl. lopen) mee te doen. Voor de kinderen die 

overblijven is het een voordeel. Kan ook een voordeel zijn voor kinderen die moeite heb met afscheid 

te nemen. 

De MR heeft vraagtekens bij het proces en bij de beoogde snelheid en vindt dat invoering volgend 

schooljaar geen doel op zich mag zijn. De MR vindt het heel belangrijk dat het goed wordt onderzocht 

en zorgvuldig wordt ingevoerd. De oudergeleding van de MR zit niet op verandering van de 

schooltijden te wachten. De personeelsgeleding vindt het belangrijk dat dit goed in het team wordt 

besproken. 

De MR mist ook informatie over hoe andere scholen hierin staan. Dit is iets voor de directie om mee te 

nemen en terug te koppelen.  De MR verzoekt Bas het voorstel tot onderzoek naar wijziging van de 

schooltijden ook met het PCSV-bestuur te bespreken. 

Ook lijkt het de MR zinvol om wijzigen van de schooltijden ook in de leerlingenraad te bespreken. De 

MR wil vooraf de vraagstelling afstemmen. In de bovenbouw kunnen leerkrachten dit ook met 

leerlingen bespreken. 

 



 

BEGROTING 

Bert heeft behoefte aan verduidelijking, met name voor wat betreft de geplande investeringen. Bert 

neemt contact op met Bas hierover. 

GMR 

 

Geen vergadering geweest. 

OR 

Laatste OR is afgezegd, dus geen vergadering geweest. 

Sluiting om 21.24 

Volgende vergadering 14 maart 2019 


