
 

 

 

                                                                                                                                        
Notulen MR vergadering 10 januari 2019 

 

 
Voorzitter: Michiel Brandhorst                                                                                                                 Notulist: Ellen Andriessen    

 

Aanwezig namens ouders: Maureen Witte, Michiel Brandhorst, Anja van Andel 
Aanwezig namens leerkrachten: Sandra Laurenssen, Desirée Eggen, Marian Frankenmolen, Ellen Andriessen, Esmée 
Eilander 
Aanwezig namens directie: Yvonne Woestenburg, Marije Ridder 
Afwezig: Marieke Verheijden 
 
AANVANG: 19.00 uur 
 

Nr. Agendapunt: Toelichting: 

1a Opening en vaststellen 
agenda 

Activiteitenplan MR, opgesteld door Sandra, wordt aan de agenda toegevoegd.  

 1b Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst 29-11-2018 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd 

 1c Ingekomen stukken  Mail over verkiezing GMR 

 Jaarrekening en begroting OV 

2a Mededelingen team  Geen bijzonderheden 

2b Mededelingen directie  Wendy gaat ONS verlaten per 31 januari. Geraldine gaat haar plaats innemen 

op donderdag in groep 6A. Haar groep 4B wordt dan overgenomen door LIO 

stagiaire Juliëtte.  

 Voor de vervanging van Nienke (zwangerschapsverlof eind maart) is nog 

niemand gevonden. Voor de instroomgroep is ook nog iemand nodig. 

 Er heeft een kwaliteitsgesprek plaatsgevonden met CvB. CvB heeft school 

bezocht, in twee groepen gekeken en daarna gesprekken gehad met IB en 

directie. Diverse onderwerpen zijn aan de orde gekomen. Daarnaast levert de 

directie ook vier keer per jaar een managementrapportage aan het CvB.  

 De IB’ers hebben zich opgegeven voor de cursus hoogbegaafdheid, die Marjo 

eerder gevolgd heeft.  

 Schoolplein: er zijn drie offertes binnengekomen voor verschillende 

onderhoudswerkzaamheden aan het voor- en achterplein. De prijs was hoog; er 

zijn ook offertes opgevraagd bij een andere partij.  

 De dakkapellen op zolder zijn geplaatst. Het lokaal is erg opgeknapt. 

 Alle collega's hebben een formulier belangstellingsregistratie ontvangen. Dit telt 

als het begin van de formatie voor volgend schooljaar.  

 Het nieuwe schoonmaakbedrijf is begonnen. Vooralsnog ziet het er netjes uit. De 

bedoeling is dat er ook tussen de middag wordt schoongemaakt, daar wordt nog 

iemand voor gezocht. 

 Er is een contract afgesloten met een nieuw bedrijf voor het alarm. 

 Er komt een andere leverancier voor handdoekjes, toiletpapier en zeep. Alle 

dispensers (hebben we in bruikleen van huidige leverancier) moeten vervangen 

worden. 

 Dit schooljaar wordt er niet gewerkt met de adaptieve CITO eindtoets voor groep 

8. CITO heeft deze nog niet helemaal gereed. De toets wordt wel digitaal 

afgenomen.  

 De kinderen in groep 6 nemen in het vervolg ook deel aan de rapportgesprekken 

in maart. Dit was al zo bij het eindgesprek in groep 6, en heel groep 7 en 8.  

 De ONS streeft naar een beleid waarbij er maximaal 28 leerlingen in een groep 

zitten. Niet alleen omdat 30 leerlingen voor de leerkracht en de kinderen zelf 

veel zijn, maar ook omdat doublure lastiger is bij 30 leerlingen per groep. Het 

CvB heeft hier nog geen definitief akkoord voor gegeven.  



 

 

We krijgen op dit moment veel nieuwe aanmeldingen van nieuwe kleuters. 

Moeten we iedereen aannemen? Nu horen ouders pas in mei of er plaats is voor 

hun kind. Broertjes en zusjes van kinderen die al op de ONS zitten, krijgen in 

principe voorrang. Binnenkort is er overleg tussen directie, IB en administratie 

om het aannameproces te stroomlijnen en beleidskeuzes te maken. Het voorstel 

is om over 4 jaar uit te komen op 6 kleutergroepen, daarna van alle leerjaren 3 

groepen met maximaal 28 leerlingen. Dit kan niet meer op 2 locaties. Nu zijn alle 

lokalen vol. Volgend schooljaar is er een derde groep 5. Daar is binnen de 

huidige gebouwen geen plaats voor. Met het bestuur is de mogelijkheid tot het 

bouwen van 2 extra lokalen bij het Prinses Amaliagebouw besproken. 

Uiteindelijk beslist de gemeente hierover. Ook met 2 extra lokalen, moeten er 

uiteindelijk 2 groepen extern. Yvonne heeft binnenkort een gesprek met de 

directeur van de BAS om te zorgen voor goed contact. Binnen een aantal weken 

komt de gemeente met een nieuwe prognose van het aantal leerlingen per 

school.  

 Met ingang van volgend schooljaar bezoeken de leerlingen van de groepen 6, 7 

en 8 een kerk, synagoge of moskee onder leiding van dominee Bert Griffioen.   

 Vanaf januari gaan IB en directie klassenbezoeken afleggen (instructiemoment 

bekijken) in het kader van  Kapablo, een instrument om leerkrachten te schalen 

op verschillende punten. Het wordt niet gebruikt als beoordeling, maar om te 

kijken wat goed gaat en waar extra hulp nodig is. Ook om eventuele schoolbrede 

knelpunten te signaleren. Het staat dan ook los van het beoordelings-/ 

functioneringsgesprek. De directie gaat dit schooljaar geen 

beoordelingsgesprekken voeren, maar wel in gesprek met alle leerkrachten.  

Meer Primair werkt aan een beoordelings-/functioneringsgesprekkencyclus.  

2c Directieberaad  Kans voor balans 2.0: een nieuwe manier om het taakbeleid vorm te geven. 

Meer Primair neemt ons hier in mee.  

 Er is een klokkenluidersregeling gekomen.  

 Meer Primair heeft een nieuw protocol over het even van schooladvies 

uitgebracht.  

3 Website ONS Alle scholen van Meer Primair hebben een website via SchoolsUnited, wij niet omdat 
er al genoeg geld is uitgegeven aan onze site. Onze site is niet heel makkelijk, het 
plaatsen van foto's is lastig. Hoe lang blijft het goed werken? Sandra neemt het  
beheer van de website van Nienke over als zij met zwangerschapsverlof gaat.  
Maureen vraagt iemand die er mogelijk verstand van heeft om naar onze site te 
kijken.   

4 Voortgang 

Leerlingenraad 

Er  is geen vergadering geweest in december.  
Michiel nodigt de voorzitter en de secretaris uit voor de eerste 20 minuten van de 
volgende MR-vergadering (28/2). Ze mogen vertellen wat er goed gaat, wat er beter 
kan en welke plannen de Leerlingenraad heeft.  

5 KidsLab Website 
verslag 

Duidelijk stuk. Er zijn geen op- en aanmerkingen. Mooi dat het op de site staat!  

 6 Financieel rapport 
ONS 

Het rapport is er nog niet. Het wordt op de agenda gezet zodra het gereed is. 

  7 Communicatieplan Doel van het plan: duidelijk maken wie met wie communiceert en met welk doel.  
De MR moet duidelijk zichtbaar zijn op de site. De notulen staan nu onder downloads 
en zijn moeilijk te vinden. De agenda’s, het activiteitenplan en het communicatieplan 
moeten ook op de site.  
Idee: in de nieuwsbrief twee keer per jaar opnemen waarover de MR vergadert.  
 
Maureen zoekt in het MR-reglement op wat de rechten van ouders zijn met 
betrekking tot het bijwonen van MR-vergaderingen (aanmelden voor de vergadering, 
alleen openbaar gedeelte, mogen ouders meediscussiëren of alleen luisteren?) Dit 
wordt aan het communicatieplan toegevoegd. Maureen past het communicatieplan 
op punten aan. Het kan worden samengevoegd met het activiteitenplan.  
  
Er worden foto's van de oudergeleding op de site geplaatst. 

  8 Pestprotocol Dit plan bestond al, maar is recent aangepast.  
We hebben een aantal kleine aanpassingen. Yvonne geeft deze door aan de 
commissie Sociale Veiligheid. Daarna kan het protocol op de site.  

9 Info Oudervereniging De ALV heeft akkoord gekregen op Jaarrekening 2017-2018 en begroting 2018- 
2019. Een aantal punten in de statuten is niet duidelijk en moet dringend opgehelderd 
worden. De directie gaat hier samen met Eef Niezing naar kijken. 



 

 

 

 Beleid toekomstige 
groei school 

Al besproken bij punt 2b  
  

MR Activiteitenplan Actitviteitenplan: dit kan worden samengevoegd met het communicatieplan.  
De jaarplanning en de taakverdeling binnen de MR kunnen een apart document 
worden; deze moeten ieder jaar opnieuw opgesteld worden. Er hoeft geen begroting 
in het activiteitenplan. Maureen en Sandra comprimeren beide documenten tot één 
geheel.  

 Rondvraag en sluiting Michiel: heeft er een evaluatie van het buitenspelen van de groep 6 en 7, met name 
het spelen op het veldje aan de Roerdomplaan? Ja, de kinderen vinden het leuk. Nu 
1 groep iedere grote pauze weg is, is er wel meer lucht op het plein. Het is wel 
belangrijk dat de overblijfouders meegaan en een actieve rol hebben bij het heen- en 
weerlopen. De leerkrachten spreken de ouders hierop aan. De directie zet weer eens 
in de nieuwsbrief wat de taken van de ouders zijn bij het overblijven.  
 
Marieke heeft overleg gehad met de Overblijfcommissie. Er is een voorstel gedaan 
voor buitenspeelmateriaal. Michiel zal dit doornemen met Yvonne.  
 
De MR bedankt en neemt afscheid van Marian, die ONS per 23 januari gaat verlaten.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.12u. 

 

 

 


