
NOTULEN MR-vergadering donderdag 8 maart 2018 19.00-21.30 teamkamer 

  Omschrijving / doel van 

agendering 

directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

1 MR intern Voor bespreken vergadering 

door MR zonder directie. 

 

 

Nee Meningsvorming 

2 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19:30. Ja  

3 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 18 januari 2018 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

4 Ingekomen 

stukken 

Zie aparte agendapunten Ja Nvt 

5 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

6 Rapportgesprekken Evaluatie rapportgesprekken 

nieuwe stijl 

Ja Discussie 

7 Wereldoriëntatie Toelichting en informatie over 

huidige stand van 

zaken/voortgang/plan voor 

invoering 

Ja Meningsvorming 

10 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor 

directie uit voorbespreking of 

overige korte vragen niet 

geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

11 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

12 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

- Geen OR vergadering 

sinds vorige MR 

vergadering 

- Volgend OR vergadering 

maandag 8 mei 

Nee Informeren 

13 Rondvraag   Nee  

 

 

  



1 MR Intern 

Voorbespreking van punten op de agenda. Inhoudelijke punten komen terug bij de betreffende 

agendapunten. 

2 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30.  

  

3 Verslag van de vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering wordt besproken en op onderdelen aangepast. Ria en 

Karin sturen hun aantekeningen op de notulen nog naar de secretaris voor verwerking. 

4 Ingekomen stukken 

Geen aparte ingekomen stukken anders dan besproken onder de betreffende agendapunten. 

5 Nieuws van de directeur 

ICT 

Twee weken voor voorjaarsvakantie hebben gesprekken met 6 verschillende ICT-

aanbieders/beheerders plaatsgevonden. Deze hebben presentaties gegeven en de 

mogelijkheden besproken. Dit op basis van een inventarisatie van eisen en wensen die door de 

school is gemaakt.  

De keuze is gevallen op het product “MOO” dat door Heutink wordt aangeboden. MOO is 

gekoppeld aan MS Office 365 (o.a. E-mail, Sharepoint). Heutink levert via MOO een Single point 

of service: ze ondersteunen alle ICT, ook wat bij anderen is gekocht. Hierdoor zijn we meer 

device onafhankelijk. Heutink kan ook zelf reparaties uitvoeren.  

Vraag vanuit MR: is er gevraagd naar ervaringen met MOO? Dat is niet het geval. Er is wel 

enige info via via.  

Smartboards: 

26 en 27 maart worden nieuwe smartboards geleverd en geplaatst. Zes klassen krijgen een 

nieuw smartboard. Er is een proefopstelling in groep 4, waardoor groep 4 kan doorgaan met het 

gebruik van een smartboard (de huidige is kapot). 

Eind mei zou ICT-overgang moeten zijn afgerond. Dit heeft voordelen voor de docenten, omdat 

er nu tijd is aan het eind van het schooljaar om vast te wennen aan het gebruik van de nieuwe 

systemen. Daarnaast loopt het contract met Skool eind mei af en moet er voor die tijd dus een 

alternatief zijn om dure verlenging te voorkomen. 

Bas heeft er heel veel vertrouwen in. 

GYNZY 

Groepen 5-8 gaat met GYNZY (spelling en rekenen) werken. 3-4: er wordt onderzocht of het 

kan. Voor de zomer wordt dit in het team besproken. Ieder kind krijgt een device in groep 3-4.  

Lessen die normaal in boekje staan, staan ook op device. Dus in mei-jun kan zowel digitaal als 

op papier worden gedaan (parallel).  

De infrastructuur op de scholen wordt doorgelicht, om te garanderen dat het werken in de Cloud 

(dus via een internetverbinding) goed werkt.  



MR: het is belangrijk om te borgen dat sociaal leren van elkaar niet uit het oog wordt verloren 

en dat er aandacht is voor de ogen van kinderen. 

6: Rapportgesprekken. 

Dit onderdeel is op verzoek van de oudergeleding besproken.  

Dit jaar zijn meerdere zaken verandert met betrekking tot de rapporten. De frequentie is 

gewijzigd, het rapport zelf ziet er anders uit en de gesprekken zijn voor het eerst gevoerd in 

bijzijn van de leerlingen. Geëvalueerd in het team.  

De nadruk heeft tijdens het gesprek over dit onderwerp gelegen op de wenselijkheid van het al 

dan niet aanwezig zijn van het kind bij de rapportbespreking.  

Het team heeft al geëvalueerd en er is een enquête afgenomen onder de ouders. Er zijn al 

voorstellen gedaan om te veranderen. Eventuele wijzigingen worden waarschijnlijk al dit jaar 

doorgevoerd.  

Door de oudergeleding is het volgende aangegeven: 

• Als de ambities toenemen (kind aanwezig bij rapportgesprek), is er dan niet meer tijd voor 

nodig? 

• Wellicht een idee om, als er twee docenten samen een groep draaien, om de kinderen onder 

te verdelen? Dan is er een simpelere setting (een persoon minder) en meer tijd (50% 

minder tijd aan gesprekken kwijt). Daarnaast weten de ouders wie ze moeten aanspreken.  

• Zorg dat er tijd is voor het maken van contact met iedere aanwezige voordat het gesprek 

begint. 

• Vraag: wat is de visie van de school met betrekking tot oudercontact? 

 

• Zowel Bas als het team herkent zich wel in de feedback van de ouders uit de enquête en uit 

de MR.  

Mogelijke verbeteringen die naar voren kwamen tijdens de dialoog in de MR-vergadering:  

• Pas vanaf groep 6 rapportgesprekken met het kind erbij. 

• Groep 3-5: startgesprek met ouders, vervolgens iets later met ouders en ook het kind erbij.  

• Bovenbouw: eerste gesprek zonder kinderen.  

• Voor onderbouw is het model waarbij het kind ook aanwezig is bij het gesprek, niet 

geschikt: de voordelen komen niet tot hun recht.  

• Voor de bovenbouw is wellicht 15 minuten wellicht in plaats van 10 minuten.  

7: Wereldoriëntatie. 

De lesmethode wordt in de bovenbouw (AK, GS) al anders toegepast. Het gaat nog om de oude 

methode, maar een nieuwe manier van werken, o.a. met onderzoeksvragen. Het wordt meer 

uitgediept en de kinderen lijken er meer van te leren. Er komt een soort van product 

presentatie, kijkdoos, filmpje, etc. 

Er moet nog een keuze worden gemaakt (tussen Blink, geïntegreerde versie en IPC). Tijdens 

een studiedag worden workshops door de aanbieders gegeven en ook worden schoolbezoeken 

afgelegd bij scholen die al gebruik maken van één van de methodes. Besluit wordt binnen het 

team genomen door democratisch keuze. De definitieve keuze moet voor vakantie worden 

gemaakt.  

Er is gevraagd door oudergeleding MR wat de school onder de 21e -eeuwse vaardigheden 

verstaat. Zaken als computational thinking, presentatievaardigheden etc- begrip in 

onderwijswereld: er zijn 11 nieuwe 21e -eeuwse vaardigheden. Zie 

https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/ 

https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/


 

 

Extra punt: vakantierooster.  

Tot nu toe wordt gevolgd wat de meeste Leidse middelbare scholen doen. Dat is nu nog 

makkelijker daar de Leidsche middelbare scholen samen afstemmen.  

Besproken is de planning van de studiedagen. Wat is daarin wenselijk? Er komt een voorstel 

over de studiedagen naar de MR.  

Vakantierooster kan worden gepubliceerd.  

Is continurooster een optie? De MR moet dan alle ouders bevragen. Volgende keer op de 

agenda. Bas levert verschillende scenario’s aan.  

Mededelingen: 

Bert is penningmeester geworden bij steunstichting muziek. Besproken is of dit wenselijk is in 

verband met mogelijk tegenstrijdige belangen. Volgende keer koppelt Bert terug wat de 

steunstichting hierover zegt.  

1) Bas: in bestuursvergadering gevraagd naar wat de visie is over plusonderwijs. Visie gelijk, 

invulling niet. Stand van zaken van EUREKA. Fatsoenlijke evaluatie.  

Volgende stap: algemeen directeur moet beslissen. Standpunt Fortgensschool: afschaffen.  

2) Rico: leerlingenraad, verslag positief. Er lijkt heel veel niet te kunnen. Wat is dan het nut?  

 

Bas: niet optimaal rapport geformuleerd. Bv. aanpassingen schoollied, aanpassingen 

schoolplein, plaatsen spiegel. Bas gaat het voortaan anders rapporteren. 

 

3) Schoollied veranderen. Vraag vanuit ouders: is dat nu prioriteit? Schoollied was aan 

verandering toe. Gekoppeld aan promotievideo. Het is een actualisatie en enigszins 

uitgebreid.  

GMR-mededelingen: 

Eureka, zie hierboven. 

De begroting van de PCSV is besproken.  

Stages besproken SKOW, samenwerken om stagiaires te kunnen plaatsen (LOI). Besproken of 

deze vergoeding zouden krijgen vanwege krapte arbeidsmarkt.  

Suggestie agendapunt met bestuur: hoe leerkrachten binden aan school binden en binnenboord 

houden? Tip vanuit oudergeleding: http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-

content/nieuws/junior-leraar/2018-01/startende-leraren-in-het-po-en-vo-door-marco-snoek-

kopie.html?origin=NMdnALdtSySgslvQyvgmsA 

Ouderbetrokkenheid: waarom is het bestuur zo weinig bekend bij docenten en bij ouders?  

Verzekering voor kort verzuim wordt overwogen om op te zeggen omdat de premie niet 

opweegt tegen de uitkering. Dit zou betekenen dat de PCSV eigen risicodrager wordt en dus het 

risico (loondoorbetaling bij ziekte + kosten vervanging) GMR krijgt hier nog inzage in.  

http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/nieuws/junior-leraar/2018-01/startende-leraren-in-het-po-en-vo-door-marco-snoek-kopie.html?origin=NMdnALdtSySgslvQyvgmsA
http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/nieuws/junior-leraar/2018-01/startende-leraren-in-het-po-en-vo-door-marco-snoek-kopie.html?origin=NMdnALdtSySgslvQyvgmsA
http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/nieuws/junior-leraar/2018-01/startende-leraren-in-het-po-en-vo-door-marco-snoek-kopie.html?origin=NMdnALdtSySgslvQyvgmsA

