
 
 

 
 

 

 

Notulen van de MR-vergadering van 5 juli 2016  

om 20.00 uur op BS Kleinerf 
Aanwezig: Judith, Esther, Lisette en Maartje 

Sraar, Helma, Judith v Otterdijk,  

 

 Opening 

Iedereen wordt welkom geheten 
 

 Schoolse zaken door Sraar  

 Schooltijden: geen enkele reactie nav brief over schooltijden. Per 

schooljaar 2017-2018 continurooster. De MR stemt daar mee in. 

 Schoolkamp: Goed verlopen dit jaar. Voor de komende jaren 

vraagt de huidige locatie bijna het dubbelen. Sraar is aan het 
onderhandelen. 

 Helma communicatietraject: nav enquette in november. Voor MR 
staat de communicatie als actiepunt. Aanbevelingen: 

vergaderverslag, mr-berichtje via de mail, via Blaaike, MR-
emailadres, meer duidelijk maken dat vergadering openbaar is, 
contactpersoon, fotolijst MR-leden, foto’s op website met daarbij 

wat MR doen en hoe bereikbaar. De MR zou een 
communicatieplan kunnen maken. Actiepunt nieuw schooljaar. 

 Opvolging MR: Helma en Judith v O. Lisette en Maartje worden 
bedankt. 

 Gesprekkencyclus: niet ieder jaar omgekeerd oudergesprek; je 
valt in herhaling. Voor het komend schooljaar: 2e week info-

avond, 4e week startgesprekken; terugkijken en vooruitkijken, 
wat is (on)mogelijk, contact. Het team krijgt hierover nog een 
studiedag om eenheid te krijgen. 

 Rapporten: cito apart met vaardigheidsscores. Gesprekken alleen 
op aanvraag. 

 Studiedagen: Eventueel samen met andere kleine scholen om 
kosten te besparen. 

 Schoolgids: in grote lijnen klaar. Moet voor 1 oktober door MR 
worden goedgekeurd. 

 Schoolplan actiepunten: betekenisvol leren, kwink invoeren, 
combinatiegroepen 

 Eerste vergadering vroeg in schooljaar plannen. 
 

 Notulen    

 MR-notulen 19 mei:  

- Niet besproken 

 Team (mei) 

- Schrijven: waarom 3-4 lopend schrift en daarna blokschrift? 

Lopend schrift is voor motoriek beter en sneller. Jammer om 

 



eerst het ene aan te leren en daarna het anderen. Wordt 
teruggekoppeld naar team. 

- Weinig kunsteducatie: nu vanuit kunstbalie maar dit gaat 

veranderen. 

 Ouderraad 6-6: Punt 9: moet dit besproken worden in OR Is 

toch niet van belang. 
Wie betaald de lunch van Sint?  

De ouderbijdrage is erg hoog. Kan dit niet minder? 
Wordt het financieel jaarverslag van de ouderraad openbaar 
gemaakt? Wenselijk. 

 GMR: via mail is er antwoord gekomen op vragen over directie-
uren. Antwoord is niet bevredigend. Voorstel om Peter vd Sande 

uit te nodigen 2e mr-vergadering. Voorbereiden + team 
betrekken. 

 KinderMR: Blij met buitenspeelgoed 
 

 Studiedagen 
Voorstel wordt bekeken. Veel middagen wat niet fijn is. Hele dag is 

fijner voor werkende ouders. Kunnen de studiedagen niet ook op 
woensdagmiddag? Maandag 26 juni de middag studiedag ivm kermis 
is niet wenselijk ivm nadelig voor BSO. 

 
Doordraaiochtend: waarom niet voor de hele school? Waarom groep 3 
vrij? Beter hele school en groep 8 vrij geven. Wordt meegenomen voor 

volgend schooljaar. 
 

Jaarverslag: prima 
 

 Rondvraag en sluiting 

Geen rondvraag 
 

Volgende vergadering: donderdag 22 september om 20.00 uur 
 

Actiepunten volgende vergadering: 
 Datums vergadering plannen 
 Punten uit deze notulen nalopen ivm terugkoppeling naar MR 

 Schoolgids 
 Directie-uren vragen voorbereiden + Peter vd Sande uitnodigen 
 Communicatie MR naar achterban verbeteren 

 
 

 
 
 

 
 

 


