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Dit schooljaar zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 

A) Nog niet afgesloten onderwerpen uit schooljaar 2014-2015 

en intermitterende onderwerpen schooljaar 2015-2016: 

 
1) Early Bird  
Deze onderwijsmethode is dit jaar volgens planning verder ingevoerd. Bij de 
eerste visitatie heeft de commissie een positieve beoordeling gegeven. In juni 
2017 volgt de eindbeoordeling. Daarmee zal de school dan een officieel 
gecertificeerde Early-Bird school worden.  
Zie voor aanvullende informatie: notulen 15/09/2015, 30/09/2015, 08/03/2016 
Dit onderwerp komt terug volgend jaar op de MR-vergaderingen met o.a. als 
aandachtspunt : engels in de combinatieklassen. 
 
2) Begaafde en (zeer) begaafde leerlingen : 
Dit jaar is dit onderwerp in verschillende vergaderingen besproken. In het 
begin van het jaar is het beleidsplan akkoord bevonden. Belangrijke punten 
die dit jaar tav Pallas Athena ( de plusklas op school) door de MR zijn 
aangegeven zijn de volgende: a) geen deelname in deze groep door kinderen 
uit groep 4. b) nadenken en opmaken aanvullend beleid tav wel of niet eruit 
mogen van leerlingen midden in het jaar en om welke redenen ( musical , 
geen zin, andere redenen ?), c) timing van pallas athena tov andere 
leervakken proberen te optimaliseren  d) behoefte aan verdieping visie 
hoogbegaafden.  
Zie voor aanvullende informatie : notulen 15/09/2015, 30/09/2015, 19/01/16, 
08/03/2016 



Dit onderwerp komt terug op de agenda voor volgend jaar. 
 
3) Activiteiten combinatiegroepen 
Een van de belangrijkste punten betrof hier de invulling van kamp en musical 
voor de groepen 8 en 7/8 combinatiegroep. Afgesproken is dat enkel de 
leerlingen van leerjaar groep 8 op kamp gaan en een musical opvoeren. Ook 
de timing van beide items in het jaar blijft hetzelfde als de afgelopen jaren.  
Verder werd de invulling van de sinterklaasviering besproken ivm met  
combinatiegroep 4/5 en hun parallelgroepen besproken evenals de organisatie 
van de cito-entreetoets groep 7 en citotest groep 8. 
Zie voor aanvullende informatie: notulen 15/09/2015, 30/11/2015, 30/05/2016 
Dit onderwerp is voor nu afgesloten. 
 
 
4) Verdeling extra vrije uren  
Dit jaar bleek dat school vrij is deze uren naar eigen inzicht te besteden. Voor 
het schooljaar 2016-2017 is gekozen voor een vrije week in mei. 
Zie voor aanvullende informatie: notulen 19/01/2016 
Dit onderwerp komt volgend jaar terug op de agenda. 
 
5) Communicatie MR naar ouders  
Nieuwsbrief : afgesproken is in de nieuwsbrief aan te geven welke 
onderwerpen worden besproken. Met als doel dat ouders de gelegenheid 
hebben om hierover input te geven. Hiermee hopen we de betrokkenheid van 
ouders te verhogen en tegelijkertijd de drempel voor ouders om de MR te 
benaderen te verlagen. 
Zie voor aanvullende informatie : notulen 19/01/2016 
Dit onderwerp is voor nu afgesloten. 
 
6) BSO/TSO 
Vanuit Komkids kwam de vraag of de MR wil deelnemen in een gezamenlijke 
oudercommissie. Dit is afgewezen door de MR. 
Verder is goedkeuring gegeven voor afschaffing van de korting op de TSO-
prijs bij gebruik van de TSO door meerdere kinderen uit hetzelfde gezin. Het 
geld wat hiermee vrijkomt wordt ingezet voor nascholing van de medewerkers 
TSO. 
Zie voor aanvullende informatie: notulen 19/01/2016 
Dit onderwerp is voor nu afgesloten. 
 

B) Jaarlijks terugkerende onderwerpen: 

 
1) Begroting 
De MR heeft deze besproken en akkoord bevonden.  Genoemd 
aandachtspunt: proberen te bezuinigen op papierkosten. Daarom wordt er 
vanaf volgend jaar de schoolgids niet meer aan alle leerlingen uitgedeeld maar 
enkel aan de leerlingen van de laagste klassen. Ook zal er extra worden gelet 



op kopieerkosten. Vanuit de MR naar de GMR is het advies gegeven om in 
kader van papierbesparing het maken van het magazine Jongleren af te 
raden. 
Zie voor aanvullende informatie: notulen 30/09/2015, 19/01/2016, 08/03/2016, 
30/06/2015 en document begroting 
 
2) GMR 
Vanuit de GMR werd de MR gevraagd of er behoefte is aan herinvoering van 
het schoolzwemmen . Het advies van de MR luidde dat er geen behoefte aan 
is voor de Violierpopulatie. De MR heeft de schoolleiding wel adviseerd om te 
inventariseren hoeveel kinderen er op de Violier geen zwemdiploma hebben. 
Met als doel: a) deze ouders te begeleiden naar de mogelijkheden voor 
subsidie en b) optimaliseren veiligheid in groep 8 ( zwemmen bij groep 8 
tijdens kampweek). 
Ook werd er vanuit de GMR naar de MR gevraagd of er behoefte is aan de 
invoering van godsdienstonderwijs. Er is besloten hier eerst meer informatie 
over in te winnen. 
Punt: blad Jongleren, zie bij begroting. 
Zie voor aanvullende informatie: notulen 19/01/2016, 30/05/2016 
 
3) Jaarplanning 
Deze is besproken en akkoord bevonden. 
Zie voor aanvullende informatie: notulen 08/03/2016 
 
4) Groepsvorming 
De MR heeft de verschillende opties ingezien. Er bleek gezien het 
leerlingenaantal slecht 1 optie reeel . Hiermee komt er in het schooljaar 2016-
2017 vorming van een groep 3, groep 4 en een combinatiegroep ¾. De 
overige groepen blijven ongewijzigd. 
Zie voor aanvullende informatie: notulen 08/03/2016, 30/05/2016 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


