
Notulen: MR vergadering 22 mei 2019 

Aanwezig Mieke, Esther, Johannet en Monique 

Afwezig met bericht Tom 

Notulen gemaakt door Johannet  
1. Opening, vaststelling van de agenda 

2. Notulen 27 maart 2019 Goedgekeurd 

3. Mededelingen directie: 

• Uitslag centrale eind toets: Iedereen heeft comform de verwachtingen gescoord. 
Weinig stress in de groep goede sfeer.   

• Groepsindeling/ bemensing groepen. Eigen leerkrachten hebben tijdelijke 
uitbereiding gekregen op de werkdrukmiddelen. Vacature komt er rond half juni uit 
voor groep 8. Omdat de werkdruk gelden elk jaar veranderen en politieke keuzes kan 
er geen garantie gegeven worden voor duurzaam inzetten van de leerkrachten voor 
de volgende jaren.  

• Er wordt gewerkt “buiten de lijntjes” Op vrijdagmiddag wordt de bovenbouw een 
grote groep waar drie leerkrachten verantwoordelijk voor zijn. Deze vorm is gekomen 
omdat je net iets “te kort” komt, maar wordt ook gezien als een kans. Leerlingen 
gebruiken het gebouw nu ook al intensief. 

• Marijke gaat met pensioen, ze wil geen groot feest, alleen met de kinderen. OR en MR 
en bestuur zijn daarvoor ook uitgenodigd. Zij krijgt een cadeau ter waarde van 50,- 

• Geert januari 2020  met pensioen. Hij doet nu ook al dingen op school en krijgt taken 
buiten de groep. Hij wil wel een feest.  

• Jaarplanning, de bovenbouw heeft met Koningsspelen de middag vrij. De kermis 
maandag is geen vrije dag, maar een studiedag geworden. 6 december is dit jaar 
geen studiedag. 

• Muziek subsidie wordt nog aangevraagd in samenwerking met de Ooijse toekomst. 
Dit is 4000,= 

• Er bestaat een subsidie groene schoolpleinen, die is nog niet aangevraagd en dat gaat 
dit jaar ook niet lukken.  

• Pluspunt nieuwe rekenmethode wordt volgend jaar ingevoerd voor groep 3 t/m 7 
(voor groep 8 bestaat deze nog niet). 

• KIJK (observatie registratie systeem) wordt ingevoerd bij de kleuters.  
• Op weg naar andere schooltijden, is besproken op de studiedag, met de argumenten 

kaart is er een verkenning geweest. Vanuit de ouders horen we geen geluiden meer 
dat er urgentie voor is. Vanuit leerkrachten is er behoefte om  het Hoorns model aan 
te passen omdat er kind-gebonden-tijden zijn die efficiënter ingezet kunnen worden.  

4.      Mededelingen PMR: 

• Terugblik studiedag. Positieve dag, EDI-model, waar sta je in het proces, wat kun je al 
goed en wat nog niet. Formatie bespreking 

• Taakbeleid/werkverdelingsplan Er is samen een lijst gemaakt van de taken en deze 
wordt in overleg ingevuld.  

• Inzet werkdrukgelden Heeft Monique verteld. (zie boven) 
• Leeshoek/ krijtbord in de school. Om het OGO onderwijs zichtbaar te maken.  



5.      Mededelingen OMR: 
Geen bijzonderheden. 

6.      Nieuwe schoolgids, opmerkingen/ aanvulling? Ja:  
Blz. 21 De schooltijden in de middag zijn niet correct.  
Blz 23 “regieteam” bestaat niet, dit heet sociaalteam. 

7.      Begroting OV, inclusief vaststellen ouderbijdrage Dit punt komt te vervallen omdat 6  
juni de ouderbijdrage vastgesteld wordt. 

8.      Verkiezingen MR 2019-2020? Zittingstermijn Tom en Esther eindigt in schooljaar 
2019-2020  
Komt er nog een herinnering voor het aanmelden van nieuwe leden? Ja Esther doet er 
een bericht uit via Parrow. Er heeft zich nog geen nieuwe leerkracht aangemeld als 
PMR lid. 

9.      Activiteitenplan 2019-2020 Johannet bekijkt blz. 1t/m 3 Esther blz. de planning en het 
budget. 

10. Rondvraag. Niets 

 

 
 


