
 
 
 
Notulen MR-vergadering 07-11-2019 
 
Aanwezig: Angelique, Enneke, Vera, Stephanie, Bas, Saskia (toelichten van de  

schoolevaluatie) en Rianne 
Afwezig: Marianne 
 
AGENDA: 
 

1. Opening en vaststellen agenda.  
Er waren positieve reacties van ouders t.a.v. de stakingsdag, erg leuke en goede 
ludieke actie.  
 

2. Mededelingen  
Vera heeft Marianne gesproken over een zebrapad tegenover de makelaar in Mierlo. 
Vanuit locatie Luchen lopen er twee keer per week kinderen naar sporthal de Weijer. 
Dit is een rotpunt om over te steken. Waarom ligt hier geen zebrapad? Dit is 
meegenomen naar de geneente, bekeken en wellicht komen er in die omgeving twee 
zebrapaden. 
 

3. Ingekomen post: 
InfoMR is binnengekomen. 
 

4. De punten vanuit directie:  
● Begroting (is per kalenderjaar) 

extra geld van de regering is bedoeld voor vermindering van de werkdruk 
(ongeveer 45000 euro).  
1 okt hadden we 403 leerlingen, vorig jaar waren dit  376 leerlingen, voor 
oktober 2020 is de verwachte groei23 leerlingen.  
0,3 fte uitbreiding m.i.v. het nieuwe schooljaar 
Daarnaast zullen de kosten van de schoonmaak stijgen. We willen inzetten op 
het uitbreiden van de werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf,  aangezien 
dit op dit moment voor leerkrachten een belasting is. 
Waarschijnlijk is de volgende MR-vergadering de begroting klaar. 
Ook komt er dan een Powerpoint met een overzicht van de ambulante taken. 

 

● Schoolevaluatie E toetsen 2018 - 2019 
Saskia licht de schoolevaluatie toe.  
In de evaluatie zijn ook afspraken meegenomen over wat werkt om resultaten 
te verbeteren. Er worden voortaan periodeplannen gemaakt. Op dit moment 
worden de plannen gemaakt voor spelling. Het plan wordt voor twee blokken 
gemaakt, waarbij je als leerkracht een heel duidelijk overzicht hebt in welke 
niveaugroep welke leerling zit . Na twee blokken wordt er geëvalueerd en kan 
een leerling eventueel naar een ander niveaugroep gaan. 
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● Schoolzelfevaluatie Cito Eindtoets:  
Er is onder het landelijk gemiddelde gescoord. Verrassend, want er waren 
twee goede groepen 8 (met bijv. veel HAVO-uitstroom). Er zijn, na analyse 
van de Cito Eindtoets, een aantal punten naar voren gekomen die ook extra 
aandacht nodig hebben in eerdere jaargroepen: - - werkwoordspelling;  
- schrijven van verhalen (bijv. hoofdletters, punten zetten); 
- rekenen (meten en meetkunde).  
Hoe kunnen we dit wegzetten? Dit wordt nog nader bekeken. 
Daarnaast is er een onderzoek gedaan naar een nieuwe eindtoets, dit is 
geworden de AMN-toets. Er is bij deze toets technisch gezien veel meer 
mogelijk, wat erg prettig is (veel adaptiever). Je kunt als leerkracht ook 
meekijken met de leerlingen terwijl ze aan het werk zijn.

 

● Nieuwsupdate MR 

Dit hebben we van Bas via de mail ontvangen. 

huisvesting: er komt een overleg over wat de kaders zijn voor het 

driehoekje, wat kunnen we precies doen. Medio februari/maart hopen 

we het driehoekje te kunnen gebruiken, waarbij ook het schoolplein 

aangepakt wordt.  

Uitbreiding van lokalen moet voor het komend schooljaar plaatsvinden. 

De plannen van de ambtenaren horen we voor 1 dec.  

Twee vaders van kinderen uit groep 8 schuiven aan bij de 

MR-vergadering als Annemie ook komt.  

We komen rond februari terug op het komende schooljaar.  

Op centrum weinig instroom vanuit de peuterspeelzaal. Dolfijn wil 

graag naar een ruimte bij de Weijer. Hier zat in het verleden ook een 

PSZ. Gemeente is erg star, wil de PSZ in de school. Wellicht kan 

Marianne hier nog iets in betekenen????? 

 

5. Protocol bij ziekte leerkracht 
Afgelopen week rees de vraag of ouders zich bewust zijn van wat leerkrachten 
eigenlijk allemaal doen om de kinderen op te vangen? Vooral als een klas opgesplitst 
wordt, is dit erg belastend voor iedereen (de leerkracht, de opgesplitste groep en de 
groepen die deze kinderen opvangen). In hoeverre staat de MR er nog achter om 
kinderen twee dagen op te splitsen? Eén dag opsplitsen is eigenlijk genoeg. 
Management en leerkrachten gaan nog scherper kijken wat het rendement van de 
eerste opsplitsdag is geweest.  
Er zit bijna niemand in de vervangerspool, dus vanuit daar hoeven we geen 
vervanger te verwachten. 
We gaan aan ouders duidelijkheid geven via een mededeling in ‘t Snipke wie er ziek 
is geweest en hoe we het hebben opgevangen.  
‘t Snipke wordt niet goed gelezen, wellicht gaat het beter als je de link op Klasbord 
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zet? Gaan we uittesten in groepen van Vera, Stephanie en Rianne. 
 

6. Vragen c.q. mededelingen vanuit de MR-geleding:  
● Jaarverslag 

 
7. Vragen vanuit de OR:. 

 
8. Vragen c.q. mededelingen vanuit het team: 

Hoofdluis: Kinderen die naar de BSO gaan zijn op school wel gecontroleerd. De 
dagopvang zit apart, dus daar mwordt niet gecontroleerd. 
 

9. Notulen:  
● Aanpassingen zijn gedaan in de reglementen door Vera.  
● Heeft Marianne de 2 documenten samen kunnen voegen?  

 
10. (G)MR :  

● 5 november bijeenkomst voorzitters MR de Mijlpaal, de Rietpluim en ‘t 
Schrijverke met Tim Mulder. Uitleg over de nieuwe GMR en stand van zaken 
binnen de MR-en. Het ging vooral over het onderdeel staken. Daarnaast heeft 
Tim aangegeven dat we een personeelslid in de GMR missen. Tim houdt ons 
op de hoogte als er iets speelt en wij houden Tim op de hoogte. 

● Niet elke groep begint tegelijk met een onderdeel / vak, daarom kan de ene 
groep eerder een toets Engels hebben dan een andere groep. 
 

11. Rondvraag en sluiting. 
- Wat was de inhoud van de studietweedaagse?  

De donderdag stond in het teken van cultuuronderwijs: ontdek je eigen en elkaars 
talenten. We gaan het cultuuronderwijs een impuls geven (is in het jaarplan 
opgenomen). Niet elke leerkracht hoeft elke discipline te beheersen, gebruik maken 
van elkaars kwaliteiten. Daarna hebben we samen gekookt, gegeten en een 
quizavond met DJ. De vrijdag sond in het teken van het schoolklimaat. Er werd 
gesproken over verschillende items binnen schoolklimaat (bijv. gebouw en omgeving, 
rituelen) en daar werd flink over gebrainstormd en plannen over gemaakt. Het was 
een zeer effectieve en concrete dag. 
Woensdag a.s. is de volgende studiedag die over technisch lezen en 
hoogbegaafdheid zal gaan. 
 

- Notulen van de MR staan voortaan op de website. 
 

- Klassenadressenlijst: kinderen van wie de ouders geen toestemming hebben 
gegeven om het adres te delen, zijn verwijderd van de klassenlijst voordat deze 
gedeeld zijn. 

 

Volgende vergadering:  
23 januari L 
12 maart C 
12 mei L 
30 juni C 
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