
Notulen MR 

 

Datum 24 september 2015 

Tijd 19.30 – 21.30 

Notulist Irene 

Aanwezig Margot (vz), Klaas, Irene, Babette, Eva, Linda en Ralf 

Afwezig - 

 
 

Nr. 
 
 
 

Agendapunt  

 Opening  

1. Algemeen De informatie over de MR op de website van school is niet compleet, de notulen 
staan er niet meer op; het emailadres van de MR werkt niet en moet opnieuw 
worden geactiveerd. MR heeft eigen pagina op social schools; Er wordt op Social 
Schools een link geplaatst naar de notulen op de website van school. 

 Babette plaatst bericht op social schools en Abdel plaatst notulen op de 
website. 

 Notulen worden binnen een week opgeleverd, dan binnen week reactie en 
na 2 weken online!  

 Babette maakt emailadres MR aan in parnassys morgen 25-09.  

 Babette vraagt aan Abdel om emailadres daarna zsm op de site zetten. 

 De gmail wordt beëindigd; MR auto reply regelt Margot op gmail. (zsm) 

 Margot schrijft algemeen stukje over MR voor de website (zsm) 

 Babette zorgt ervoor dat de volgende kopjes worden aangemaakt op de 
MR pagina: Jaarplan, Notulen en Leden 

 

2. Verkiezingen MR De MR zoekt 3 nieuwe ouders. Irene stopt dit najaar. Klaas en Margot stoppen 
einde van het schooljaar. Er heeft zich al een tweetal ouders gemeld. 

 MR doet een oproep op social schools en via de mail (zsm) 

 Margot maakt hiervoor een tekst (zsm) 

3. Jaarplan  Vergaderdata huidig schooljaar. 
Donderdag 19-11-15 
Donderdag 7-1-16 
Donderdag 18-2-15 
Donderdag 7-4-16 
Donderdag 26-5-16 
Donderdag 30-6-16 

 Margot stuurt jaarplan door voor de website en voegt de nieuwe 
vergaderdata toe (zsm) 

4.  Vragen ouders Plusklas excursie Rijksmuseum: er zijn reacties binnen gekomen van verschillende 
ouders. Plusklas kinderen krijgen iets extra's, wat andere kinderen niet krijgen; hoe 
wordt de excursie gefinancierd?  
De excursie wordt uit subsidiereling voor kunst- en cultuureducatie gefinancierd. 
Ook groep 6 en 7 gaan vanuit deze regeling naar Amsterdam naar het Van Gogh 
museum en het Stedelijk museum.  
De excursie van de plusklas sloot inhoudelijk aan op waar de plusklas mee bezig is. 
School snapt ook dat een dergelijke excursie emoties oproept. Advies aan school is 
om hier alert op te zijn en zorgvuldig over te communiceren.  
 
Lunch in de klas: ouders geven signalen af dat niet alle kinderen in kwartier hun 
eten op krijgen.  Leerkrachten pakken dit op verschillende manieren op. Hier zou 



een lijn in getrokken moeten worden, want alle kinderen moeten voldoende 
gelegenheid hebben hun lunch op te eten. Ook de gezonde lunch is onderwerp van 
discussie. Wat is het schoolbeleid? 

 Ralf agendeert voor de volgende teamvergadering de lunchtijd en gezonde 
lunch. Hij koppelt volgende vergadering de uitkomsten terug.  

 

5.  Klankbordgroep 6-7 ouders hebben zich gemeld. De eerste bijeenkomst is 1 oktober van 19.30-
20.30 uur. Margot sluit aan namens de MR. Doel is niet alleen ervaringen uit te 
wisselen, maar ook toe te werken concrete acties / verbeterpunten.  
 

6. Ervaringen 5 gelijke 
dagen model  

De invoering verloopt zonder al te veel problemen.  
De eerste periode in het nieuwe school jaar is altijd druk en vermoeiend voor 
leerkrachten en kinderen. Leerkrachten ervaren meer rust in de klas over het 
geheel van de week. Waar opstarten na breekpunten als lunch, een korte 
woensdag en een lange donderdag voorheen intensief was gaat het nu makkelijker.  
Het nieuwe rooster vraagt van leerkrachten een andere mindset. Het 
dagprogramma is anders dan voor de zomer. Het vraagt tijd om de nieuwe 
patronen in te slijten.   

7. Afsluiting Margot sluit even na 21.30 uur de vergadering. 
 

 
De notulen graag binnen 1 week naar alle MR-leden. De MR-leden kunnen reageren tot de genoemde datum. 
Bij geen reactie zijn de notulen goedgekeurd. 
 
 
 
 
 


