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1. Opening 

2. Verslag 20 maart 2018 

Er zijn geen voorstellen voor aanpassingen aan verslag van 20 maart. Het verslag 

wordt daarmee definitief. 

De secretaris laat het verslag op de website van de Violier plaatsen. 

3. Mededelingen directie 

 De eerste twee dagen van het volgende schooljaar zijn weer studiedagen. De 

kinderen zijn op die dagen vrij. 

 In 2018 is het kerstfeest – in tegenstelling tot voorgaande jaren – op donderdag. 

Dat betekent dat de kerstvakantie meteen na het kerstfeest begint. 

 de directeur stelt voor om te kijken op www.schoolvensters.nl. dat is een website 

van de Onderwijsinspectie. Op die site kunnen scholen uitleg geven bij CITO-

scores. Er staat veel informatie op over de Violier. 

4. Mededelingen MR 

geen mededelingen 

5. Mededelingen GMR 

geen mededelingen  

6. Begroting 2018 

De begroting is nog niet afgerond. Er zijn geen wijzigingen sinds de vorige MR-

vergadering. 

De MR-leden vinden het belangrijk dat het geld voor werkdrukverlaging echt naar 

werkdrukverlaging gaat en niet gebruikt wordt om gaten in de begroting te dichten. 

7. Schoolplein 

http://www.schoolvensters.nl/


 

 

De directeur is bij Primo geweest voor een bespreking over het schoolplein. Er is nu 

een vernieuwd plan voor het schoolplein. Naast de Violier en de Vinder zijn betrokken: 

KomKids, het Waterschap, het Natuur en Milieu Educatiecentrum (NME), de gemeente 

en het Hoogheemraadschap. 

De volgende stap is om het plan voor te leggen aan de Kinderraden van de Violier en 

de Vlinder.  

8. Activiteiten uitwerking visie: stand van zaken 

De voortgang van de uitwerking van de activiteiten uit de visie gaat volgens plan. 

9. Periodieke MR-evaluatie passend onderwijs 

Desgevraagd meldt de directeur dat passend onderwijs niet werkt. Dat komt doordat er 

niet genoeg geld is om alle kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning te 

bieden. Ook kan het soms te lang duren voordat er hulp komt voor een kind. Dat is 

frustrerend. 

10. Resultaten audit 12 april 2018 

Morgenmiddag (24 april 2018) komt Primo-directeur Peter Jonkers verslag uitbrengen 

van de audit. Alle ouders ontvangen een samenvatting van het verslag. 

De directeur meldt dat tijdens de audit zes mensen tegelijk in één klas kwamen kijken. 

Dat is niet wenselijk. Het verstoort de klas en is stressvol voor de leerkracht. 

De ouders die met Peter Jonkers hebben gesproken tijdens de audit laten weten dat het 

gesprek oppervlakkig was. Zij hadden graag wat diepgaander gesproken. 

11. Nieuwe privacywet 

De school gaat de deadline voor de nieuwe privacywet (AVG) halen. Twee belangrijke 

dingen daarvoor zijn: 

 bewustwording van de regels voor privacy bij de leerkrachten 

 een plan hebben waarin staat hoe de school omgaat met privacy. Dat gaat 

bijvoorbeeld over welke gegevens een school over kinderen verzameld en 

waarvoor de school die gegevens gebruikt. 

12 Indeling klassen schooljaar 2018-2019 

Er zijn voor komend schooljaar geen bijzonderheden die het indelen van de klassen en 

het verdelen van de leerkrachten over de klassen extra lastig maken. Er komen drie 

kleutergroepen vanaf het begin van het schooljaar. 

13. Verkiezingen MR-oudergelding 

Twee leden van de oudergeleding (Irina Vrij -Thomee en Judith Klungers – van der 

Laan) zijn aan het einde van dit schooljaar drie jaar lid van de MR. Beide stellen zich 



 

 

opnieuw verkiesbaar. In de nieuwsbrief van de school komt een oproep aan ouders om 

zich verkiesbaar te stellen voor de MR. Indien zich nieuwe kandidaten melden, komt er 

een verkiezing. 

 

 

 


