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MR VERGADERING 
NOTULEN 

Datum: 9 maart 2020 
Tijd: 19.00-21.00 uur 

Aanwezig 
Personeelsgeleding: Corine van der Ven (voorzitter), Janna Spek (GMR) 

Oudergeleding: Marloes de Vries(mailbox), Robin Kuipers(GMR) en Roos van 
Duijvenbooden (secretaris), Jordy Majoor 

Genodigde: Betty van Dam 

Afwezig: Sylvia Smit, Liane Prins, Miranda Oers en Stefan Both 

Opening 
Corine opent de vergadering om 19.00 uur 

 

Notulen van 13 januari 2020 
Er worden enkele aanpassingen gedaan waarna ze geplaatst kunnen worden op de 
website. 

Mededelingen Directie 

Terugblik Primodag;  

Het thema was om de zorg in de wijk te houden en de scholen nader met elkaar kennis 
te laten maken. 

Er was een plenaire start met alle Schiedamse Primo scholen. Het ochtendprogramma 
werd niet positief ontvangen. Het was eenrichting verkeer en de kans om de zaal te laten 
participeren werd gemist. Het leidde in de zaal tot wrevel onder de leerkrachten. Dit punt 
zal worden meegenomen naar de GMR. Ook zal er gevraagd worden wat er gedaan wordt 
met de evaluaties, want het is het derde jaar op rij dat er onvrede is over de inhoud. 

Het middagprogramma was samen met de Vlinder. Dit is wel positief verlopen. De 
vendiagrammen gaven mooi inzicht in wat er binnen de beide scholen gedaan wordt en 
wat overlapt. Deze zullen in posterformaat aan beide scholen aangeboden worden. 
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Verhuur klaslokalen 

Graag zou de directie willen weten hoe de MR staat in het verhuren van lokalen aan 
derden. Zo ja, welke partijen zouden dan passend zijn.  
Er ligt een verzoek van Stichting Passie, een organisatie met als doelgroep kinderen met 
een autismespectrumstoornis. De MR zal hier in een volgend overleg op terugkomen. 

Mededelingen MR 
• Geen mededelingen vanuit de MR 
• Geen ingezonden stukken in de mailbox 

Mededelingen GMR 
17 februari was er een informatie avond van het AOB (Algemene Onderwijsbond) met als 
thema ‘duurzame inzetbaarheid’. De regels werden uitgelegd, kennis die zinvol is voor 
het bestuur. Echter was er niemand van het bestuur aanwezig. Voor de aanwezige 
ouders en leerkrachten was dit geen passend programma.  

Sollicitatieprocedure nieuwe directeur 
Er is een uitnodiging aan de sollicitatiecommissie om dinsdag 17 maart voor een 
voorbespreking. Marloes zal het voortouw nemen om bij de MR en ouders input te 
vragen. Monique heeft al in het team gevraagd waaraan de nieuwe directeur moet 
voldoen. 

Sponsoring sporttenue 
De sport coördinatoren zijn benaderd met een aanbod voor sporttenues voor de Violier. 
Op deze shirts zal de naam van de Violier en de sponsor staan. Doel is om de shirts te 
dragen bij sport evenementen en buitenschoolse activiteiten.  

Om hier zorgvuldig mee om te gaan heeft de MR de Staatscourant (Nr.11634 van 30 
april 2015) ontvangen van Betty. De MR is van mening dat er geen bezwaren zijn ten 
aanzien van de sponsoring van de sporttenues. De Staatscourant geeft  namelijk aan dat 
het passend is om een gezonde levensstijl te promoten.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-
11634.html?zoekcriteria=?zkt=Eenvoudig&pst=&vrt=24&zkd=InDeGeheleText&dpr=Afg
elopenDag&spd=20100526&epd=20100527&sdt=DatumBrief&ap=&pnr=1&rpp=10&_
page=7&sorttype=1&sortorder=4&resultIndex=63&sorttype=1&sortorder=4 
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Praktisch advies vanuit de MR is wel om eerst goed na te gaan wat de oplage moet zijn 
en om een sample te vragen zodat deze mee beoordeeld kan worden. 

 

Ouderparticipatie  
Betty had een artikel gestuurd aan de MR leden van de AVS academie met het thema 
ouderparticipatie. Het geeft weer wat de rechten van ouders zijn en op welke wijze de MR 
hierin een rol heeft. Het leidt tot een gesprek over  verwachtingsmanagement van 
ouders.  Hoe kunnen we als MR ons beter positioneren. Momenteel wordt er vanuit 
ouders niet actief contact gezocht met de MR. 

Voorstel is om in Parro een link naar de notulen te delen als deze op de website 
geplaatst worden. 

Binnen school is de tendens dat de ouderparticipatie bij de kleuters het hoogst is en 
gaande weg verminderd. Het is onduidelijk of er bij de leerkrachten van midden en 
bovenbouw meer behoefte is aan ouderparticipatie. Het is goed om te checken of dit 
daadwerkelijk een zorg/aandachtspunt is. 

Als hier meer behoefte aan is, zou de MR hier een speerpunt (en indien gewenst een 
training) op kunnen volgen. 

Jaarplan 2020-2021 
Wordt doorgezet naar het overleg van 11 mei. 

Rondvraag 
- Doel van de sponsorloop zal zijn om geld op te halen voor Wereldouders.  
- De Violier zou elke nieuwe leerling een dopper willen geven. Dit houdt in dat er elk 

jaar zo’n 40 doppers aangeschaft moeten worden. Dit kan gefinancierd worden 
uit het brede schoolraad budget, aangevuld met geld vanuit de OR 

- Na de meivakantie zal er een tevredenheidsonderzoek uitgaan 
- 18 maart zal er vanuit de inspectie een thema onderzoek plaatsvinden. Het gaat 

over de vaardigheden van de leerkrachten bij het geven van instructie. Waarom er 
nu toch een inspectieronde komt, tegen de lopende afspraken in, is nog 
onduidelijk. 

- 10 maart zal er en overleg plaatsvinden mbt het Coronavirus. In Brabant sluiten 
de scholen. 
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Sluiting / Volgende vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.16 uur.  

Volgend overleg 11 mei | 19.00 uur   
(volgend overleg is verplaatst naar 18 mei, 19.00 uur) 


