
 NOTULEN: MR-vergadering donderdag 27 September 2018 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 28 juni 2018 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen 

stukken 

Geen Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur 

- Update ICT 

- Eerste ervaring IPC 

- Eerste evaluatie schooltijden 

woensdag 

- Muziekonderwijs terugblik 

- Gymnastiek groep 7/8 

- Schoolreis in September 

Ja Informeren 

5 Vergaderdata 

2018-2019 

Vatsstellen vergaderdata 

schooljaar 2018-2019 , inclusief 

tijdstip nieuwe foto MR 

(bv. een keer om 08.15) 

Ja Consensus MR + 

Directie 

6 Taken MR 2018-

2019 

Invulling taken MR inclusief 

GMR 

Ja Consensus MR 

7 MR Planning 2019 Verzoek aan directie voor 

planning 2019 van eerder 

besproken deelplannen 

- Plusonderwijs nieuwe 

stijl (volgende 

vergadering) 

- Voortgang IPC (iedere 

vergadering) 

- Huiswerkprotocol 

- Muziekonderwijs (2019) 

- Herziening schooltijden 

- Gepersonaliseerd leren 

- Schoolplan 2019-2023 

- Jaarrekening 2018 

- Begroting 2019 

 Consensus MR + 

directie 

8 Lesuitval groep 7 

ivm kamp groep 8 

Oudergeleding vindt lesuitval 

groep 7 ivm kamp gr. 8 niet 

wenselijk 

Ja Discussie / verzoek 

aan directie 

9 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor 

directie uit voorbespreking of 

overige korte vragen niet 

geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

10 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

11 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

 

Nee Informeren 

12 Rondvraag   Nee  

 



1: Mededelingen: 

-Het is wenselijk dat er een nieuwe foto komt van de MR op de website.  

-Verzoek aan de secretaris: de notulen staan tot en met november 2017 op de website. Graag de 

notulen uploaden.  

2: Verslag vorige vergadering. 

-Klassenlijsten. Worden door klassenouders geregeld. Op termijn via Social Schools.    

-Martijn gaat inventariseren of OR ziet zitten om met PSCV samen te lopen. Initiatief vanuit GMR.  

-Zie aanpassingen in stuk. 

3: Geen ingekomen stukken.  

4: Mededelingen van de directeur. 

ICT:  

• Er hebben workshops voor het werken met SharePoint plaatsgevonden. Het lijkt nu voor 

leerkrachten duidelijker te zijn hoe ze kunnen werken met SharePoint.  

• Er hebben workshops Gynzy plaatsgevonden. Gynzy werkt goed, geen klachten van docenten. Er 

moet nog wel relatief vaak worden ingelogd. Leverancier lost dit uiterlijk in herfstvakantie op.  

• Vanaf de start van het schooljaar was er gedurende één dag een storing waarbij de telefonische 

bereikbaarheid wegviel. Email werkte wel.  

• Printers beveiligd met code, zodat het niet mogelijk is anderen dan de opdrachtgever van de 

printopdracht persoonlijke documenten in handen krijgt.  

IPC: 

• Er heeft een studiedag plaatsgevonden.   

• Kinderen lijken razend enthousiast.  

• Vergt voor docenten veel voorbereiding, vraagt permanente aandacht.  

• Ervaringen groep 3: ouders geven niet altijd mee wat er gevraagd wordt (foto’s).  

• Vraag vanuit MR: hoe wordt bijgehouden hoe kinderen ‘presteren’? 

o Rapport: het nog niet helemaal duidelijk hoe over IPC wordt gerapporteerd in het rapport 

van de kinderen. Er zou bijvoorbeeld informatie over de motivatie/inzet en het kunnen 

samenwerken bij betrokken kunnen worden.  

o Het proces wordt vooral beoordeeld ipv. de leeruitkomst.  

o Portfolio wordt uiteindelijk middel om te laten zien wat kinderen hebben geleerd, nu 

tussenfase.  

o Handleiding geeft doelen op het gebied van kennis en vaardigheden. De leerkracht en de 

klas kiezen gezamenlijk doelen uit. Ze kunnen ook zelfgekozen doelen toevoegen.  

o In november komt er een informatieavond IPC.  

Muziekonderwijs: 

• Ingekomen vraag van Bert. Hoe zit het met de werkdruk van de docenten en het muziekproject? 

Bas geeft aan dat het coachen en leren van de docenten op dit vlak werkdruk veroorzaakt. Er zijn 

nu drie grote projecten tegelijk misschien wat veel. 

• Leerkrachten mogen op dit moment zelf bepalen in welke mate de coach leidend is in de 

muzieklessen. 

• Werkdruk: het kan erg persoonlijk zijn dat zingen wordt ‘beoordeeld’ door een externe.  

• Suggestie: MR, misschien even op iets lager pitje zetten.  

 

 



Gymnastiek groep 7/8: 

• Er is een geen vaste docent voor gym. 

• Er is een vacature uitgezet, geen reacties.  

• De les is éénmaal uitgevallen.  

• Er was een gymleerkracht aangenomen, maar die heeft zich op het laatst teruggetrokken. 

• De school en de leerlingen zijn tevreden over de uitzendkracht. 

• Aandachtspunt voor Bas is nog de bevoegdheid van de uitzendkracht. Dat gaat hij uitzoeken.   

Schoolreis in september 

• Is een optie, leerkrachten leken positief te zijn. Ook wegens groepsvorming. Zou eventueel 

geïmplementeerd kunnen worden vanaf volgend schooljaar.  

5:  Vaststellen vergaderdata.  

• Donderdagen hebben de voorkeur.  

• Leerkrachten maken planning met donderdagen. Aandachtspunt is dat de overleggen niet 

aansluitend op overleggen op school. 

• Planning wordt deze week in orde gemaakt.  

7:  Jaarplanning.  

De MR wil graag de volgende punten toevoegen aan het jaarplan: 

• Jaarevaluatie.  

• Oudertevredenheidspeiling (gaat uit in november), vragen toevoegen voor aanstaande overleg 

(aandachtspunt Bas).   

8: Lesuitval groep 7 i.v.m. kamp groep 8 

Laatste jaar dat het zo gaat. Volgend jaar geen lesuitval meer voor groep zeven i.v.m. kamp groep 8.  

9: Parnassys en Gynzy.  

Gynzy meet met een hogere frequentie dan de methodetoetsen wat de prestaties zijn. De frequentie 

moet lager, en ook moet het eenvoudiger. De MR en Bas zijn het hierover eens. Er komt oa. Een mail 

voor vanuit ouders.  

Suggestie Martijn: communiceer wat het doel is van het delen van de cijfers en hoe cijfers kunnen 

worden geïnterpreteerd. Hoe gebruik die cijfers als ouders om je kind te motiveren? Martijn vind het 

niet in het belang van de school en het kind als dit allemaal aan de ouders overgelaten wordt. 

10: Verslag GMR.  

GMR: er heeft sinds vorige vergadering nog geen nieuw overleg van de GMR plaatsgevonden. 

Relevante informatie voor de MR is op laatste vergadering van vorig schooljaar aan de MR 

teruggekoppeld.  

Notulen komen bij ingekomen stukken, mondelinge toelichting blijft. 

11: Verslag OR. 

Notulen nog niet bekend. Rico: aandachtspunt: Schoolreisje is groepsdoorbroken. Eens in de twee jaar 

poldersport. Schoolreisje: docent bepaald de indeling en wie er meegaat als ouders. 


