
Notulen MR Vergadering op 9 mei 2017 

 

Aanwezig:  

Ilse, Wieteke en Annemieke(notulist) van de oudergeleding; 

Liane, Corine, Sylvia en Marjolein van de personeelsgeleding; 

Betty, directie. 

 

Afwezig 

Janna 

 

1. Opening 

Geen wijzigingen in de agenda. 

 

2. verslag 21 maart 2017 

Aanpassingen zullen worden verwerkt en verslag zal op website worden geplaatst. 

 

3. mededelingen directie 

Er wordt een overzicht van opbrengsten oud papier ophalen uitgedeeld. De 

opbrengst dit jaar tot nu toe is € 2878,-. Dit geld wordt besteed aan het schoolplein. 

De opbrengst voor de sponsorloop gaat eveneens naar het schoolplein. De 

opbrengst is dit jaar weer iets lager. Dit is de laatste jaren al zo. Er zijn minder 

kinderen op school. 

 

Er wordt een overzicht van de formatie uitgedeeld. 

Er zal komend schooljaar een combinatieklas 2-3 zijn. De leerkrachten gaan hiervoor 

een cursus volgen. Bepaald zal nog worden welke kinderen in deze klas komen. 

 

Er komt één grote groep 8 met 2 leerkrachten. In deze groepen zal men gaan werken 

op verschillende niveaus. De Pallas- Athena-klas blijft bestaan. Bekeken wordt of 

deze manier van werken verder uitgebouwd kan worden in de bovenbouw. 

Er komt een informatieavond voor de nieuwe groep 8, over samenstelling en nieuwe 

werkwijze. Ook voor groep 2/3 komt een informatieavond. 

Betty blijft in ieder geval tot december als directeur op de Violier. 

De MR merkt op dat het fijn is dat op deze manier continuïteit gewaarborgd is. 

 

Oudertevredenheidspeiling, 

Deze zal in het team geëvalueerd worden. Hierna wordt een kort verslagje gemaakt 

dat naar de ouders gaat met de bijbehorende acties met betrekking tot de 

verbeterpunten. 

Communicatie naar ouders over ondersteuning in de klassen lijkt een belangrijk punt 

te zijn. Sommige ouders weten niet altijd precies wat er geboden wordt aan bepaalde 

leerlingen. Zij horen vaak alleen wat niet goed gaat, maar niet wat school er aan 

doet. Hierdoor kan een ander beeld ontstaan. 

 



De jaarplanning voor komend schooljaar wordt uitgedeeld. In de nieuwsbrief is reeds 

vermeld dat de eerste twee schooldagen van het jaar studiedagen zijn. Dit is prettiger 

dan dat er aan het einde van de eerste schoolweek  direct weer twee vrije dagen zijn. 

 

Het afscheid voor groep 8 zal dit jaar weer anders zijn dan vorig jaar, Veel kinderen 

en ook ouders vonden het vorig jaar niet leuk, er is toen zelf een feestavond 

georganiseerd. 

 

4. mededelingen MR 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. GMR 

Men zal evalueren of de nieuwe cao heeft geleid tot een verminderde werkdruk en of 

die ook voelbaar verminderd is. Er zijn nu geen gedwongen ontslagen aan de orde, 

maar er moet nog wel bezuinigd worden. 

Eind juni wordt de functiemix geëvalueerd.  

Het vervangingsfonds gaat voor alle scholen vervallen. 

Het lerarenregister: nog steeds is niet duidelijk of de huidige punten mee gaan tellen. 

De schoonmaakkosten blijven gelijk, maar kwaliteit moet voorop komen te staan. 

 

6. Formatie 

Dit is al besproken bij punt 3. 

 

7. Traktatie-uitdeelbeleid 

Dit omvat het pauzehapje, traktaties van kinderen, maar ook traktaties van school 

zoals sportdag en Paasontbijt. Over dit laatst zijn veel negatieve reactie: geen brood, 

drinken met veel suiker en geserveerd op plastic wegwerpservies. Een dergelijk 

ontbijt past niet binnen een gezonde school. 

De MR is voorstander van verplicht fruit in de ochtend. 

Voorlichting moet eveneens een onderdeel zijn. Een projectweek aan het begin van 

het schooljaar is een idee hiervoor. 

School zal dit onderwerp bespreken op de komende studiedagen en beleid 

hieromtrent op stellen. Er zal ook met TSO en BSO afstemming moeten zijn. 

 

8. rondvraag 

Corine vraagt naar de uitkomst van het gesprek met de OR over de verhoging van de 

ouderbijdrage. 

Er heeft een goed gesprek plaatsgevonden. De OR heeft uitgelegd waar de uitgaven 

naar toe gaan en hoe de afsluiting van het (financiële) jaar plaatsvindt. 

Er wordt ingeteerd op het eigen vermogen en dit zal nog verder gaan. Er is 

ingestemd met een verhoging voor komend jaar van 1 euro. Volgend jaar kan 

bekeken worden hoe hoog het eigen vermogen nog is en of dan wederom een 

verhoging nodig is. Leerlingen die instromen in de loop van het schooljaar zullen de 

helft van de ouderbijdrage betalen. Dit geldt voor instroom t/m de kerstvakantie. 



 

Betty merkt op dat er geen papieren schoolgids meer meegegeven wordt aan de 

kinderen. Deze komt op de website. 

De jaarkalender wordt nog wel op papier meegegeven. 

 

EHBO en AED: iedere leerkracht is BHV-er en kan reanimeren. Er is een AED bij de 

supermarkt en bij de sportschool. 

 

De cito-score van groep 8 van vorige schooljaar was een goede score. 

Leerlingen met een eigen leerlijn mogen uit de eindscore gehaald worden. 

 

ACTIELIJST 

 

 Onderwerp  D.d. op 
lijst 

Deadline Wie Gerealiseerd 

4 Visie buitenspelen 22 nov 
2016 

Zomer 2017 Betty  

5 Begroting schoolplein/ 
aanvragen subsidies 

22 nov 
2016 

V jan/mrt 
2017 

Betty  

6 Bekostiging 
plusklassen 

22 mrt 
2017 

Mei 2017 Betty  

7 Traktatiebeleid 9 mei 
2017 

Juni/sept 
2017 

allen  

 

 


