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1

Opening
Ben heet iedereen welkom. Michiel opent met een gedicht uit de bundel Je glimlach is een brug.
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Vorige notulen
Geen tekstuele opmerkingen. Karen stuurt het verslag als definitieve versie rond.
Naar aanleiding van het verslag:
– Passend onderwijs: het blad Info.MR bevat een dossier Passend onderwijs. Ben checkt wat er
beschreven staat over de rol van de MR. In de GMR is een beleidsmedewerker geweest om de GMR
bij te praten over passend onderwijs. Het profiel van elke school moet helder worden; dit profiel
betreft het type zorg dat je kunt bieden als school.
– In de wijk loopt een pilot Ontwikkelwerkplaats Soesterkwartier. Hier kunnen scholen en andere
instellingen terecht met vragen over gezinsproblematiek, leerproblemen, etc. Via deze pilot wordt
snel de juiste expertise ingeschakeld. Dit initiatief raakt aan het passend onderwijs.
Naar aanleiding van de actielijst:
– Punt 5 (beleidskeuzes en regelruimte tav begroting) – Ben heeft geïnformeerd bij Anneke, nadere
info volgt.
– Punt 6 (lesuren op jaarbasis) – loopt nog, Michiel pakt op.
– Punt 9 (ouderparticipatie) – hoge opkomst op de ouderavond over Vreedzaam; doorschuiven naar
september, oppakken als thema voor volgend jaar?
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Mededelingen
Geen.
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Ingekomen post
– Blad Info.MR
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Terugkoppeling vanuit de GMR
Geen.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur

Formatie en groepsindeling
Michiel brengt namens de directie een voorstel in voor de groepsindeling van volgend schooljaar. Het
voorstel is om de nieuwe groep 3 op te splitsen in een groep 3 en groep 3/4, gezien het grote aantal
kinderen dat instroomt. Dit voorstel roept een aantal vragen op bij de MR.
– Komt het groepje leerlingen dat bij groep 4 wordt geplaatst hiermee niet in een isolement terecht?
En hoe selecteer je deze kinderen dan?
– Is de optie van twee groepen 3/4 ook overwogen?
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– Is de optie van één grote groep 3 met stevige inzet van onderwijsassistentie overwogen?
– Wat doet de leerkracht die de 3e kleutergroep gaat opstarten tot aan de kerstvakantie?
Ben bespreekt deze vragen met Johan.
Jaarlijks moet het formatieplan door de teamgeleding van de MR vastgesteld worden. Michiel checkt bij
Johan.
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Agendapunten vanuit de MR

Invulling vacature directeur
De procedure loopt nog. Er zijn twee gesprekken een een schoolbezoek geweest. De kandidaat gaat nu
door voor het assessment.
Samenstelling MR volgend schooljaar
– Karen stopt eind dit schooljaar. Er komt een oproep voor een nieuwe ouder in de nieuwsbrief.
– Adriëlle zit sinds september 2010 in de MR, haar termijn loopt af. Opteert zij voor een nieuwe
termijn? Ben neemt contact op met Kelly en Adriëlle over hun wensen en beschikbaarheid voor het
nieuwe schooljaar en meldt terug aan Michiel.
Fitte school
De fitte school is een soort label voor scholen waarin aandacht is voor goede voeding, bewegen etc.
Voldoende beweging is belangrijk voor cognitieve groei. Er is bijvoorbeeld een relatie tussen beweging
en vermindering van dyslexie. Ben agendeert op een later moment.
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Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming
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Rondvraag
– Hoe gaat het met de TSO? Michiel checkt bij Johan.
– Moet er weer een kascontrole plaatsvinden? Karen neemt contact op met Gerrit, de
penningmeester van de OC. Ook uitzoeken hoe de vaststelling van de ouderbijdrage verloopt (door
wie, kan het minder, moet het meer zijn). (Inmiddels gevonden dat de oudergeleding
instemmingsrecht heeft m.b.t. vaststelling of wijziging van de hoogte van de ouderbijdrage).
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Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.30.

Volgende vergaderingen
– maandag 1 juli (opening door Karen)
Agendapunten volgende vergadering:
– evaluatie jaarplan
– goedkeuring formatieplan
– personele bezetting groepen
– vakantieplanning nieuwe schooljaar (oa meivakantie)
– samenstelling MR volgend jaar
– vaststelling ouderbijdrage
– rest ntb

Actielijst
Actie
1 Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

Wie

Wanneer

directie

paar dagen voor elke vergadering
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Wie

Wanneer

2 Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

3 Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

4 Werkzaamheden website: verslagen laten publiceren en

secretaris

na elke MR-vergadering

Ben

loopt

6 Fototoestel mee voor fotomoment MR

ntb

eerste vergadering nieuwe

7 Informeren naar overzicht lesuren op jaarbasis en aantal

Michiel

voorjaar

8 Bekijken jaarboek primair onderwijs

allen

laten rouleren

9 Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

september

10 Volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen

MR

Wachten op voorstel IB'er

11 Agenderen andere schooltijden

MR

wachten op komst nieuwe directeur

12 Uitzoeken alternatief voor MR-cursus

Jody

13 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

MR

Actie

actualiteit MR-deel bewaken
5 Beleidskeuzes en regelruimte individuele scholen t.a.v.

schoolbegroting bespreken in GMR
schooljaar
vakantieweken

ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).

onderwijs (rol MR) – zie ook punt 15
14 Check vertrouwenspersoon: voor wie bedoeld +

Michiel

communicatie
15 Dossier passend onderwijs uit Info.MR screenen op rol MR Ben

volgende vergadering

16 Vragen m.b.t. groepsindeling bespreken met Johan

Ben

z.s.m.

17 Checken formatieplan bij Johan

Michiel

z.s.m.

18 Oproep nieuw lid oudergeleding in nieuwsbrief

Karen

voor 16 mei

19 Contact met teamgeleding over samenstelling volgend

Ben

voor de volgende vergadering

schooljaar en terugmelden aan Michiel
20 Contact met Johan over TSO

Michiel

21 Contact over kascontrole ouderbijdrage en vaststelling

Karen

bedrag
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