
Notulen MR 6, di 1 juni 2021 (goedgekeurd) 

Aanwezig: Maaike, Germen, Carry, Sam    te gast: Ingvild en Robin 

 

1. Opening    

2. Vaststelling agenda   - akkoord 

3. Mededelingen    

4. Vorige notulen - akkoord 

5. Bespreekpunten:    

a. Start nieuwe gebouw en informatie over opening; 

1. Het nieuwe gebouw is goed bevallen, er zijn nog wat kinderziektes die moeten worden 

opgelost, maar grotendeels bevalt het goed. De ruimte is heerlijk om mee te werken, 

het is lekker koel en de nieuwe materialen bevallen goed.  

2. Voor de opening is de AC op zoek naar ouders die kunnen helpen. Er wordt hierbij wel 

rekening gehouden met de Corona maatregelen. Denk aan: het aantal ouders dat 

komt komt helpen, niet teveel tegelijk etc.  

b. Punten Ingvild en Robin;  

i. Personeelsnieuws van de afgelopen weken; 
ii. Formatieplan tot nu toe; 

1. De aanstellingen zijn in orde voor vijf nieuwe teamleden. Er staat nog een vacature 
open voor een gymleerkracht. Hierbij wordt er gekeken naar een samenwerking met 
Kind en Co. Daarnaast is er wellicht ook iemand die de combinatie tussen 
onderwijsassistent en pedagogisch medewerker gaat doen.  

2. Taakverdeling wordt opnieuw ingevuld, er komt iemand anders in de MR voor Sam. 
Dit komt omdat Sam te veel ‘extra uren’ heeft voor andere taken. Daarnaast worden 
ook andere taken bekeken in combinatie met groep overstijgende taken of scholing. 
Het uiteindelijke werkverdeling plan wordt gedeeld met de MR en moet voor akkoord 
getekend worden.  

3. Shadi komt volgend schooljaar één dag per week voor alle administratieve taken op 
school. Denk hierbij aan aanmeldingen, maar ook rekeningen en dergelijke.  

iii. 1e Concept Jaarplan - bespreken we deze week in MT en Team - dan verdere uitwerking 
in NPO formatie-plan; 

1. Er is een concept gemaakt over het jaarplan. Dit gaat over hoe we de extra gelden 
gaan inzetten volgend schooljaar. Dit is een plan in ontwikkeling. De MR wordt 
meegenomen in de plannen en gevraagd om advies en feedback.  

iv. Aanmeldbeleid gemeente info; 
1. Er is een vragenuurtje op woensdag 2 juni. Ingvild en Robin hebben er kritisch naar 

gekeken.  
2. Er komt ook een stuk over in de schoolgids. Deze wordt in oktober gedeeld 

v. 3-maanden gesprek Bestuur - overzicht van Ingvild's eerste maanden en vooruitblik 
naar volgend schooljaar; 

1. Ingvild geeft aan dat er vertrouwen wordt uitgesproken door het bestuur voor de 
manier waarop we plannen maken voor de groepen. De weg die is ingezet is de juiste 
en wordt gesteund door het bestuur.  

vi. Gedragsprotocol; 
1. Er zijn momenten geweest waarbij we het gedragsprotocol hebben moeten uitvoeren. 

Hierbij liepen er we ertegenaan dat er geen grens is gesteld over wanneer de eerste 
waarschuwing verloopt. Voorstel is om een grens van drie maanden voor de eerste 



waarschuwing op te nemen in het gedragsprotocol. Indien gedrag beter is kan de 
aantekening verlopen. Dat voelt rechtvaardiger: je kunt jezelf verbeteren. 

2. Akkoord van de MR.  
c. Reacties op klassen indeling groepen 4/5, 5/6 komend schooljaar: 

1. Weinig reactie op gehad. Kinderen hebben het goed opgepikt en het leeft niet echt bij 

de kinderen. Het is dus soepel verlopen. 

2. Groep 1/2 wordt het ook op dezelfde manier aangepakt. Een ouderavond ter 

informatie, en de leerkrachten verdelen de groep. 

d. Er spelen dingen (zorgen) in de wijk, kan/wil school hier een rol in spelen?  

1. In de wijk speelt er het een en ander. Er zou een initiatief komen waarbij school 

wellicht aan bemiddeling zou willen doen. Er is sprake van baldadigheid, en grote 

monden. Dit gebeurt door kinderen van het kindcentrum maar ook door kinderen die 

niet naar ons Kindcentrum komen. Op Facebook wordt het een en ander gedeeld over 

voorbeelden van deze baldadigheid. Kinderen worden aangesproken door bewoners 

van de wijk. Ouders van de daders zijn lastig benaderbaar. Misschien kan school 

duidelijk communiceren over verwacht gedrag, weerbaarheid en groepsdynamiek, 

zorg voor je wijk. De angel zit in de manier van communiceren wanneer kinderen 

worden aangesproken.  

2. Ingvild zit in het leefbaarheidsoverleg, waar ook een consulente bij hoort; zal dit ook 

meenemen in het volgend overleg (4 juni).  

3. Het lijkt erop dat er een gebrek aan alternatief is. Er is bijvoorbeeld geen 

voetbalveldje. Robin heeft contact met de gemeente over de ontwikkeling van een 

extra speelplek, bijvoorbeeld bij het voedselbos.  

4. Volgend schooljaar gaan we nog meer inzetten op het pedagogisch plan. Daardoor 

kunnen we misschien ook de kinderen in de wijk meenemen door voorbeeldgedrag.  

5. We laten dit punt regelmatig terugkomen in de MR.  

e. Ouderraad/leerlingenraad? Voor de ouders: de activiteitencommissie. Verkiezing 

Leerlingenraad: komend jaar is dat in de planning. 

f. Schoolgids volgend schooljaar 

1. De schoolgids is een online document. Kleine aanpassingen doet Robin door het jaar 

heen. 

2. De komende tijd worden de grotere aanpassingen verwerkt in de schoolgids. De 

conceptversie wordt door Robin gedeeld met de MR voor feedback. In oktober is het 

de bedoeling dat de nieuwe gids ‘live’ is. Germen: Vertrouwenspersoon moet er nog in 

en de gedragscodeetc. Moet nog uitgewerkt. 

g. Schoolbibliotheek 

1. De bibliotheek heeft ons Kindcentrum ‘geadopteerd’ voor de Pilot ‘Bieb op school’. 

Daardoor krijgen we een mooie collectie boeken op school om de kinderen lekker te 

laten lezen. Deze collectie zal regelmatig worden gewisseld. En er komt dan ook een 

"Leesconsulent". Meer informatie hierover komt nog.  

h. Cultuuronderwijs; 

i. Vanaf volgend jaar, zonder Corona-spelbreker, wordt er meer ingezet op cultureel 

onderwijs. Hiervoor wordt in het taakbeleid een cultuur coördinator aangesteld. Dit is 

onderdeel van het basisaanbod. 

ii. In september wordt er een opening van de Limes gedaan bij ons op school, en een 

tentoonstelling ingericht. Ons gebouw staat namelijk over een deel van de Limes. Dit 

nemen we ook mee in ons onderwijs in die week/ het project in die periode.  



i. Hoe bevalt de nieuwe schooltelefoon? (030 – 200 67 21) In het vorige gebouw was de 

bereikbaarheid wel eens slecht. Hopelijk is dat nu beter. Mocht je daar ervaring mee 

hebben dan horen we het graag! 

6. Rondvraag 

a. Schoolplein: Watertappunt staat klaar in de gang, hopelijk wordt het snel 

geïnstalleerd. Half juni zijn alle speeltoestellen geïnstalleerd. Er wordt gezocht naar 

een veilige oplossing om tegen te gaan dat busjes/bezorgers (roekeloos) het plein 

oprijden onder schooltijd. 

b. Er is een handtekeningenactie gestart om de glijbaan naar het Voedselbos bij elkaar 

te sparen. Er wordt ook vanuit SPO nog steeds gekeken naar mogelijkheden. 

c. Geen punten voor de GMR.    

7. W.V.T.T.K.  

a. Fijn overleg zoals het nu gaat. De gesprekken hebben inhoud maar er is ook plek 

voor een grap.  

b. Stukken die nog getekend moeten worden vóór 1 juli worden via de mail gedeeld en 

ondertekend.  

8. Afsluiting 

a. Volgende koffie-ochtend voor ouders vrijdag 9 juli om 10.00 uur online. Maaike 

namens MR. 

b. Volgende MR vergadering in het nieuwe schooljaar op 7 september 2021. Hiervoor 

komt dan een vervangend teamlid in plaats van Sam voor de personeelsgeleding.  

c. Vergadering gesloten om 21.36 uur.  

 

Nieuwe afspraak: dinsdag 7 september 2021. 

============ 

 

Nummers vergaderingen MR: 

1= 13-10-2020 

2= 01-12-2020 

3= 09-02-2021 

4= 23-03-2021 

5= 20-04-2021 

6= 01-06-2021 

 


