
Notulen vergadering MR 31-5-'17 
 
1 Opening en vaststelling van de agenda. 
Esther is afwezig. Marja is vandaag voorzitter. 
We schuiven punt 2 door naar de volgende vergadering. 
 
3 Ingekomen stukken. 
-Mail van de GMR over een cursusavond op 26 juni.  
De begroting van de MR zetten we op de agenda van de komende vergadering. 
-Mail van Katrien n.a.v. de MR cursus. Hier komen we bij punt 10 op terug. 
 
4 Notulen MR 5 april 2017 
Aanvullingen: 
-Punt 4: de directie heeft de begroting nog niet binnen. 
-Landelijk panel ouders en onderwijs. Dit panel is voor ouders. Hier worden vragen over 
opvoeden en onderwijs behandeld. Ouders die hier behoefte aan hebben kunnen we hier 
naartoe verwijzen.  
De notulen worden goedgekeurd. 
 
5 Mededelingen 
OV. 
De notulen van de MR moeten ook naar de OV gestuurd worden. We vragen aan Esther na 
of zij de notulen van de OV heeft ontvangen. 
Team. 
Poetsavond: de opkomst was zeer minimaal. Dit is besproken in de OV. De OV wil nog wel 
onderzoeken waarom er zo weinig ouders waren. Het team heeft aangegeven dat zij op deze 
manier geen poetsavond meer willen.  
GMR. 
Geen mededelingen. 
Directie. 
-Het team is bezig met de verdeling van de leerlingen over de groepen (1/2, 2/3 en 3). Er 
worden gesprekken gevoerd met de betrokken ouders. 
-De directie en het team bekijken de bemensing van de groepen. Het streven is maximaal 2 
leerkrachten voor een groep. 
-Overblijven KION: 2 overblijfkrachten gaan stoppen. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe 
overblijfkrachten gevonden. Het kan zijn dat KION t.z.t. met een wachtlijst voor het 
overblijven moet gaan werken. Dit vinden wij als MR geen optie. We komen hier de 
volgende vergadering op terug.  
-Project gezonde school: de GGD heeft een vragenlijst gestuurd. Het team bekijkt welk punt 
wordt aangepakt. 
-Project Cultureel erfgoed: in de week van 26 juni draaien we een project op school omtrent 
het thema 'Cultureel erfgoed'. Dit project wordt op alle Condor scholen aangeboden.  
-Condor heeft een nieuwe bovenschools-manager. Hij start per 1 augustus. 
 
 
 
 



 
6 Formatie: terugblik groepenverdeling 017-018. 
Fijn dat de o-mr een positief advies heeft gegeven. Voor ouders in de MR is het prettig om 
op tijd in het proces van de groepenverdeling meegenomen te worden. De opties van de 
verdeling moeten ook op tijd aan de ouders van de MR worden doorgegeven. We moeten 
hier met de planning voor volgend jaar rekening mee houden. Dit kunnen we vastleggen in 
het activiteitenplan.  
 
7 Evaluatie ouderavond mei 2017. 
Er waren ongeveer 35 ouders. Yvonne heeft eerst de formatie gepresenteerd. Daarna 
hebben ouders en team o.l.v. Pepijn van Geene een aantal stellingen besproken. Met de 
input van ouders gaat het team nog verder aan de slag tijdens de studiedag. De avond werd 
als positief ervaren. 
 
8 Inspectieonderzoek: afspraken maken over de procedure. 
We bespreken het rapport tijdens de volgende MR vergadering. Op 22 juni wordt het 
rapport in het team besproken.  
 
9 Rapportcyclus: toelichting van het team en de denktank. 
We lichten het voorstel toe aan de ouders van de MR.  
Tijdens de informatieavond in september wordt de nieuwe gesprekkencyclus uitgelegd aan 
ouders.  
Tijdens deze avond ook de Denktank benoemen. Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen zich 
dan aanmelden om mee te denken.  
 
10 Terugblik cursus MR: mail Katrien. 
Tijdens de volgende vergadering willen we het activiteitenplan bespreken. Punten uit de 
jaarplanning moeten we daar in opnemen. Katrien informeert bij Johan Schat. Hij kan ons 
eventueel helpen bij het opstellen van het plan.  
 
11 Werkplan en vergaderdata 017-018. 
De voorzitter komt de volgende vergadering met een voorstel voor de data van de 
vergaderingen voor komend schooljaar. 
 
12 Begroting OV. 
Marja vraag na aan Esther of er iets bekend is over de begroting van de OV. Dit in de gaten 
houden i.v.m. de vrijwillige ouderbijdrage.  
 
13 Uitlag cito groep 8. 
We hebben groen gescoord. Volgend schooljaar zal er in groep 8 opnieuw overleg 
plaatsvinden tussen directie, leerkrachten en ib. Samen wordt er bekeken waar extra 
aandacht aan besteed moet worden. 
Het team bekijkt de mogelijkheid om een andere eindtoets af te nemen. Dit moeten we als 
MR blijven volgen. In het nieuwe schooljaar komen we hierop terug. 
 
 
 



14 Taakbeleid. 
Het team heeft aangegeven dat er op dit moment niets speelt omtrent taakbeleid. Vanuit 
Condor komt er nieuwe vorm van 'taakbeleid'. Hier wordt aan gewerkt.  
 
15 Rammetje. 
We willen een stukje in het Rammetje plaatsen na de laatste MR vergadering, een terugblik 
op het schooljaar. We willen ook een stukje plaatsen bij de start van het nieuwe schooljaar. 
 
16 Rondvraag. 
-Schoolplein; reacties van ouders/ team en kinderen. Wisselende reacties van ouders. Team 
en kinderen positief. Dit is ook besproken bij de OV. 
-Samen Op Weg Dag: geen reacties van ouders gehoord. De dag staat voor volgend jaar weer 
op de planning.  
-Vraag van de directie om wijzigingen schoolgids en jaarboekje MR door te geven. 
-Termijn van Janneke loopt af in november. Janneke meldt dit in het team. Wanneer nodig 
worden er verkiezingen georganiseerd.  
 
 
 
Nummer Actiepunt, besluit of afspraak Voor Wie? 

001, 30-5-2017 Punten die we meenemen 
naar de volgende 
vergadering: 
-Samenwerking en 
communicatie MR. 
-Begroting MR. 
-Begroting OV? 
-Overblijven. 
-Werkplan/ activiteitenplan, 
vergaderdata komend 
schooljaar. 
-Rapport 
inspectieonderzoek. 
-Rammetje 
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