
Notulen MR 29-11-2018 
Aanwezig: Arjen, Priscilla, Loes, Sandra en Petra (notulen) 
 
1. Opening 
Arjen opent de vergadering.  
 
2. Vaststellen agenda 
De punten: eindopbrengsten, ouderpanel, Parro en opvang worden aan de agenda 
toegevoegd. 
 
3. Notulen 
Geen opmerkingen. 
 
4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. Petra gaat op zoek naar de lade van de MR. 
Het verslag van de GMR is ter kennisgeving verstuurd en gelezen.  
Het nieuwe mailadres van de directie is: info@kcdemolenwerf.nl 
 
5. Voorbereiding gesprek met raad van bestuur Jong Leren 
Gesprekspunten: 

- Zorgen uiten draagkracht personeelstekort. Voorbeeld: om goed onderwijs te kunnen 
geven, wordt er roostertechnisch op een gymdocent gerekend. 

- Hoe zit het met de protocollen veiligheid leerkracht. In het nieuws zien we dat er 
meer agressie op scholen voorkomt. De MR kan gezamenlijk optreden met de school 
en kan voorlichting geven. De MR heeft nog geen kennis van incidenten, deze blijven 
nu beperkt tot team. Hoe gaat het op andere scholen? 

- Stukje samenwerking GMR. Wij zijn een  relatief kleine school en er is goed contact 
met de directie. De directie is niet verplicht aanwezig bij vergaderingen, maar de 
ervaring leert dat het met mededelingen doen handig is. Vanuit de GMR is het 
eenrichtingsverkeer. Besloten punten hebben voor ons weinig effect. De GMR heeft 
dan meer input nodig van ons. Op dit moment hebben wij geen vraagstukken voor 
GMR. Arjen schrijft een kort stukje ter voorbereiding op het bezoek. 

 
6. Verkiezingen 
Voor de kerstvakantie krijgen de ouders een uitnodiging om zich verkiesbaar te stellen t/m 
de week van 7 januari. Half februari kan er voor twee weken worden gestemd. Vanaf maart 
kan het nieuwe lid met de MR meelopen. Petra zoekt het medezeggenschapsreglement op. 
Arjen maakt een opzet van de brief. 
 
7. Mededelingen directie 
Eindopbrengsten 
De MR wil graag de documenten doorgestuurd krijgen met de schoolresultaten incl. 
verbeterpunten. De leerkrachten hebben tijdens de startvergadering de opbrengsten 
geanalyseerd. De resultaten van het technisch lezen en begrijpend lezen vielen tegen. Op 
dit moment wordt er een gedragen visie ontwikkelt en de aanschaf van een nieuwe 
technisch leesmethode onderzocht. Tijdens de begrijpend leeslessen wordt de 
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arceermethode naast de methodelessen gebruikt, een bewezen manier om het begrijpend 
lezen te verbeteren. Vanaf dit schooljaar worden er regelmatig groepsbezoeken en 
maandelijkse flitsbezoeken door de Interne Begeleiding (IB) en directie gehouden om 
gemaakte afspraken te borgen. De eindopbrengsten van groep 8 zijn gehaald. Het 
gemiddelde niveau was 85. Dit is het gemiddelde niveau van alle vakgebieden en hoger dan 
het streefdoel. De niveaus van andere vakken corrigeren de score. Het is een pragmatisch 
gemeten waarde. De leerkrachten geven aan dat er is geïnvesteerd in een positief klimaat, 
dit is goed merkbaar binnen de school. Er is meer rust en een betere communicatie.  Op dit 
moment wordt er ook hard gewerkt om de taakgerichtheid van de leerlingen te vergroten.  
Opvang leerlingen 
Vera vraagt of de school de TSO over kan nemen. Het is veel werk en niet rendabel. Is het 
werken met het continurooster haalbaar? Niet iedere ouder betaalt de TSO kosten. Het is 
onduidelijk is of dit financiële draagkracht of onwil van ouders betreft. Bij een regulier rooster 
zouden de kinderen om 12.00 uur naar huis kunnen gaan. De MR vindt dat de opvang bij 
een Kindcentrum als vanzelfsprekend beschouwd mag worden. Zijn er mogelijkheden om de 
opvang te subsidiëren? Voor ouders is op dit moment de voorschoolse opvang te duur en 
incidentele afname is niet mogelijk. De ouders met kinderen op de NSO, krijgen bij overgang 
naar de oudere groep met extra papierwerk te maken. Al met al, valt er op dit vlak nog het 
een en ander te verbeteren. Priscilla neemt dit punt mee. 
Ouderpanel 
Mogelijk bespreekpunt: opvang binnen het Kindcentrum. Tip: niet betalende ouders 
uitnodigen. 
Parro 
Het werken met tijdsblokken verdient de voorkeur zolang het niet mogelijk is om meerdere 
groepen aan te kunnen vinken in de gespreksplanner. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar kunnen ouders uitgenodigd worden met de gecombineerde groep. 
Gevel voorzijde school 
Er komen doosletters die verlicht worden aan de voorzijde van de school te hangen. 
Folder 
De folder en andere ondernemingen zoals het artikel in HIK en een gevulde tas bij 
rondleidingen zorgen voor een betere zichtbaarheid en profilering van het Kindcentrum 
binnen Heemstede. De schoolgids ziet de MR graag kort en bondig met praktische zaken. 
Wellicht kan er daarnaast een aanvulling komen op de website. 
Het advies voor de folder neemt Priscilla mee naar de directie. (Flyer rechtop en het logo 
erboven) 
Rapporten 
De rapportcommissie is aan het onderzoeken welk rapport het beste bij onze schoolvisie 
past. De MR spreekt uit dat zij graag zien dat het rapport voor meerdere jaren meegaat, dat 
ergens beschreven staat hoe de scores zich in vergelijking met andere kinderen houden, 
uitgaan van wat kinderen al beheersen. Positief beschreven en geschikt voor ouder en kind. 
Het huidige kleuterrapport wordt door Loes als fijn ervaren. 
 
8. Aandachtspunten vanuit het Kindcentrum 
Marion is aan het reïntegreren. De opvolging van Vera is tijdelijk. Wij als MR willen graag 
een keer met de MR van de kinderopvang afspreken. Tot nu toe zijn zij niet op onze 
uitnodiging ingegaan.  



 
9: Vergaderdata 2019/ tijden 
De data zijn prima. Nieuwe vergadertijd voortaan 17.00 uur. 
 
10. Rondvraag 
Instructie leerkrachten: De leerkrachten verzorgen de instructie, de onderwijsassistent helpt 
bij de verwerking. Kinderen die tegen moeilijkheden aanlopen, gaan verder met andere 
leerstof en bij de overdracht van OA naar de LK wordt dit aangegeven, zodat de leerkracht 
bij het volgende instructiemoment de betreffende leerling verder kan instrueren. 
 
 
 
 
 


