
 

 

 

 

 

Notulen MR 11 mei 2017, van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Aanwezig: Yvonne, Siet, Valeri, Arjan, Pieter, Geraldine, Tjalde. 

Afwezig: Marjo, Doreen, Bas en Remmelt. 

1) Mededelingen, notulen laatste vergadering en actiepunten. 

De flyer heeft vertraging opgelopen. Degene die daar voor zou zorgen is op dit 

moment niet in staat zijn energie er in te stoppen. We bespreken het dilemma en 

besluiten het over de zomervakantie heen te tillen. Idee: de flyer klaar maken voor 

de vakantie, dan kan hij na de vakantie snel gelanceerd worden. 

 

Notulen zijn goedgekeurd. 

 

2) Formatie. 

Het formatieplan wordt besproken. De vraag wordt gesteld of de Pinksterbloem ook 

het probleem ervaart van het lerarentekort en hoe daar mee om wordt gegaan. 

Valeri vertelt dat het inzetten van LIO-ers een goede manier is om leerkrachten 

binnen te halen. Tijdens hun stage kan zowel de school als de LIO-er goed kijken of de 

school bij haar/hem past. Op deze manier zijn er al veel goede leerkrachten binnen 

gehaald. 

STAIJ is ook weer bezig zij-instromers binnen te laten, met een HBO achtergrond. Zij 

zullen dan beter begeleid worden dan bij de vorige lichting en niet direct alleen voor 

de klas hoeven te staan. 

Op de Pinksterbloem bestaat er nog geen lerarentekort. 

Vraag van Bas: bouwplannen? Antwoord: In de ijskast. 

 

Stemming: zowel de PMR als de OMR gaan akkoord. 

 

3) Vakantie en studiedagen. 

De kalender van volgend schooljaar wordt bekeken en enkele (studie)dagen worden 

er even uitgelicht. Uiteindelijk wordt het rooster goedgekeurd. 

 

4) Verkeer 

Het verslag van de bijeenkomst is door iedereen gelezen. Valeri licht nog het een en 

ander toe. Het komt er eigenlijk op neer dat dit onderwerp (verkeerssituatie rondom 

de school) voorlopig nog niet van de agenda kan. Alle partijen die bij deze kwestie om 



de tafel zitten, zijn nog ver van elkaar verwijderd. To be continued, zullen we maar 

zeggen. 

 

Wat n.a.v. dit onderwerp nog ter sprake komt: Er zou door Anne een keer een 

afspraak worden gemaakt met een vrachtwagenchauffeur, die dan op school langs 

komt en de dode hoek aan de leerlingen komt laten ervaren. Dat vindt iedereen een 

heel goed plan.  

 

5) Update GMR 

Arjan heeft alle stukken via de mail verstuurd.  

Er is 17 mei een extra MR vergadering, een zgn ‘met de benen op tafel-sessie’. Daar 

kun je heen, mocht je interesse hebben. Een punt van Valeri wat Arjan daar ter 

sprake mag brengen: de leerlingen die leerwegondersteuning krijgen in het 

basisonderwijs zijn moeilijker te plaatsen in het voortgezet-onderwijs. Het lijkt erop 

dat de kloof groter is geworden. De leerwegondersteuning wordt door het 

voortgezet onderwijs anders ingevuld, waardoor er geen extra hulp is voor de 

leerlingen die vanuit het basisonderwijs met leerwegondersteuning doorstromen. Dit 

probleem wordt de laatste jaren door onze school gesignaleerd. Is dat herkenbaar bij 

andere scholen? 

 

6) Afsluiting en volgende vergadering 

De laatste vergadering staat gepland op donderdag 22 juni en zal zijn van 18.30 uur 

tot 19.30 of 20.00 uur. Daarna drinken we dan met elkaar een borrel. Wil iedereen 

even via de mail bevestigen of hij/zij daar bij kan zijn. 

 

 


