
MR Notulen 27-06-2017 
Aanwezig:Marlien; Arjen ; Loes : Karen : Nathalie en Sandra (notulist) 
 
Opening: 
Marlien zit de vergadering  voor de laatste keer voor. 
 
Vaststellen agenda: 
Bij onderdeel :mededelingen directie zal informatie geven over schoolgids en teamplan 
 
Vaststellen notulen 23-05-2017 
Notulen vastgesteld. Deze worden door Toon op de website geplaatst, 
 
Ingekomen stukken: 
Vakblad MR 
 
Mededelingen directie: 
Formatieplan: Brief naar de ouders betreffende formatie en zaken rondom nieuwe schooljaar 
wordt door MR goedgekeurd. Info over de Plusklas wordt echter verwijderd.(zie info 
Plusklas) 
Arjen maakt jaarverslag van MR 
 
Schoolgids: Karen zal er de belangrijkste aanpassingen in verwerken. In de loop van het 
komend schooljaar komt er één versie i.v.m. fusie tot Kindcentrum. 
MR geeft tips: kort Snappet informatie in en i.p.v. personen te benoemen, daar waar het niet 
vereist is, kun je de functie benoemen en in een aparte bijlage daar de personen bij zetten. 
Zijn er veranderingen dan hoef je alleen de persoon in de bijlage te veranderen. 
MR zal via toestemmingsformulier formatie en schoolgids ter instemming ondertekenen. 
 
Schoolplan: Ook hier zal een aanpassing komen i.v.m. de ontwikkeling van het kindcentrum. 
Er zullen speerpunten voor komend schooljaar aan worden toegevoegd. Omdat het 
schoolplan voor 4 jaar wordt goedgekeurd, wordt niet hele plan herschreven. Wel zal er 
worden geëvalueerd wat afgelopen schooljaar is behaald en wat de acties zijn voor komend 
schooljaar  (teamplan). 
Karen zal dit voor zomervakantie afronden. 
 
De speerpunten :  
Kindplan: Nathalie vertelt dat Leeruniek een pilot start op onze school. Met de gegevens uit 
Parnassys kunnen zij komen tot een plan op school-groeps- en individueel niveau. 
Ons doel is nl te komen tot een individueel kindplan. 
Talententijd Unit 2: Er zal voor de kinderen een  keuzemogelijkheid. worden ingesteld van 
aantal activiteiten. Onderdeel daarvan zijn ook de musicallessen. Nu volgen alle leerlingen 
deze, maar de motivatie is niet bij iedereen optimaal wat weer gevolgen heeft op de les. 
Wat betreft de kerndoelen (presenteren, dans etc) deze zijn ook geïntegreerd bij 
Topondernemers. Er zal ook sprake zijn van een “gedwongen” keuze als kerndoelen moeten 
worden opgevuld. 
 



 
Plusklas: 
De benaming Plusklas geeft stof tot discussie. 
Het is niet bedoeld voor de kinderen die hoge scores halen, maar n.a.v. een screening zal er 
gekeken worden welke kinderen het nodig hebben om te komen tot leren leren. Na kleine 
brainstorm is de naam mini Einsteins bedacht. Het is een onderdeel van de Talententijd en 
kinderen (die uit de screening komen en deze onderwijsbehoefte hebben) hebben de keuze 
om deel te nemen. 
Voor ouders zal er een duidelijke uitleg moeten komen. 
Daar zal nog verder over worden nagedacht.  
 
Onderwijsprofiel: 
Nathalie geeft toelichting. 
Van de scores wordt 20% boven- en onderlaag afgehaald en blijft de 60% over. Dat is je 
basisgroep. 
We zien dat er bij de E toetsen in vergelijk met M toetsen van dit jaar vorderingen zijn 
gemaakt. 
We zien echter ook dalingen die te verklaren zijn door zij-instromers of een kleine klas waar 
1 leerling al het verschil kan maken in groepsgemiddelde. Ook zijn er onverklaarbare 
verschillen 
Bij de E toetsen zal er nog een analyse worden gemaakt om de resultaten te kunnen duiden. 
Bij verdere vragen wil Nathalie graag benaderd worden. 
 
Faciliteitenregeling voor MR: 
Karen neemt in de begroting een etentje op voor de MR 
 
Brede schoolzaken: 
Het geplande minisymposium in de ochtend bij de opening Kindcentrum, wordt verschoven 
wanneer het Kindcentrum 1 jaar bestaat.  
Er is een ochtendprogramma voor de kinderen en s avonds volgt officiële opening  met 
activiteiten voor ouders, kinderen en de buurt. 
 
Logo 
Na de vakantie gaan alle borden eraf en worden vervangen door de nieuwe met logo. 
Er komt een communicatieplan waarbij stapsgewijs alle communicatiemiddelen aangepast 
worden aan het kindcentrum zoals een gezamenlijk gids, website, inschrijfformulier etc. Ook 
zal de organisatiestructuur opnieuw bekeken moeten worden. 
 
Loes : er komt nog een overleg met de OR van Pierewiet 
 
Rondvraag: 
Arjen: Wie wordt de nieuwe voorzitter? 
( wordt intern geregeld tussen Loes en Arjen) 
Arjen: presentatie eindvoorstelling musical onbevredigend 
Inmiddels is dit besproken met verantwoordelijken 



Arjen: is er een slotviering voor afscheid groep 8 in de kerk? Dit in verband met zijn hulp op 
audio gebied. 
Karen: Wil nog aanvulling op stukje werkmomenten koppelen groep ⅚ en ⅞ 
Nathalie beantwoordt de vraag 
Marlien: Sluit de vergadering met voor ons allen een passend afscheidscadeautje. 
Dank Marlien voor alle gegeven adviezen, inzet , meedenken en nog veel meer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergaderdata: 
Er zullen er 4 op de di. en 2 op de do. worden vastgesteld. De tijd wordt veranderd van 
18.00 tot 20.00. 
Na  de eerste MR vergadering zullen tijdens een etentje afscheid nemen van Marlien als 
voorzitter.  
 
 


