
 

 

Notulen MR vergadering donderdag 29 november 2018 

Tijdstip: 19.30 – 21.00 

Aanwezig: Corinna, Jasmijn, Liana, Marjo, Siet, Silke, Valeri, Yvonne 

(voorzitter), Bas, Chris (notulist) 

Afwezig: Willemijn 

 

 

1. Welkom en mededelingen 

 

- Mededeling dat zowel jaarverslag als notulen van vorige vergadering zijn geplaatst op de website. 

 

- Naar aanleiding van het onderwerp ‘overlast op het schoolplein’ in de vorige vergadering wordt het idee 

geopperd om fel led-licht (zoals onlangs aangebracht aan de voorzijde van de school), achter de school bij 

het plein te plaatsen. Buurtbewoners verschillen hierover van mening. Voorlopig lijkt dit niet te gebeuren.  

 

- Gymzaal - Marjo gaat checken bij de gemeente of het mogelijk is om betere controle te hebben op 

externe gebruikers van de zaal na schooltijd. 

 

2. Tevredenheidsenquête  

 

Eerste en algemene conclusie die getrokken kan worden is dat het bestuur erg blij kan zijn met de uitslag.  

Verder wordt in algemene zin opgemerkt dat leerlingen de enquête (te) ingewikkeld zouden kunnen 

vinden, met name kinderen uit groep 5. 

 

Andere opmerkingen n.a.v. de uitslag: 

- Rekenen punt van aandacht, is ook al speerpunt.  

- Opvallend dat veel kinderen vaak moe zeggen te zijn op school (leerkrachten geven aan dit met name op 

maandag te zien). 

- In de leerlingenraad is besproken welke 7 punten de kinderen zouden willen zien/veranderen.  

- Valeri geeft aan dat ze het fijn vindt dat de kinderen (en ouders en leerkrachten) zich veilig voelen op 

school. 

- Hygiëne: punt van aandacht in de gymzaal met betrekking tot stof. 

- Salaris: Met name de leerkrachten in de randstad zijn relatief minder tevreden met de hoogte van hun 

salaris. Dit wordt veroorzaakt door hogere werkdruk (veeleisende ouders, meer kinderen met rugzakje) 

hogere lasten in de stad, tweetaligheid dat extra aandacht behoeft, meer reistijd en reiskosten. 

- Verschil in waardering tussen het onderzoek in 2012 en huidige onderzoek is opmerkelijk in positieve zin. 

Meer onderling contact, prettigere werkomgeving. Directie krijgt een grote pluim! 

Iedereen is blij om op de Pinksterbloem te werken! 

- Coördinator van de overblijf is alert en fijn. Hoewel de overblijf nooit perfect zal zijn, is er duidelijke 

verbetering aan de orde. 

 

3. Verkeer 

 

De voorkeur voor klinkers op de Weesperzijde in plaats van asfalt lijkt niet gehoord door de gemeente. We 

vinden dit jammer. Ondanks dat de meerderheid voor klinkers heeft gekozen wordt er toch voor asfalt 

gegaan. 

 



 

 

Pas als het plan voor de herinrichting van het deel voor de school wordt geconcretiseerd kan de school 

inspraak hebben, maar het huidige plan heeft wel degelijk invloed op veiligheid rond de school. En het lijkt 

toch zinvol nu alvast wat prikjes uit te delen bij de gemeente. Bas adviseert Sharon Dijksma te benaderen. 

Zij is ontvankelijk voor argumenten, hoort de stem van de bewoner en zou een gewillig oor voor ons 

kunnen zijn. We besluiten nu al een brief te schrijven (Valeri en Marjo doen dit) om onze zorgen te uiten, 

zonder te aanvallend te zijn, maar wel duidelijk uit te spreken dat tot dusver de stem en gevoelens van de 

school niet gehoord worden. 

 

4. Lerarentekort 

 

Het lerarentekort blijft een onderwerp van aandacht. Met name tijdens griepperiodes is het nog meer aan 

de orde. Omdat de Pinksterbloem extra mensen heeft kan e.e.a. worden ondervangen, i.t.t. veel andere 

scholen. 

Valeri heeft met alle directeuren binnen STAIJ overleg gevoerd; met name de kleine scholen komen sneller 

in de problemen.  

De Pinksterbloem zet bij een tekort niet zomaar mensen voor de klas. Tot nu toe is de aanwas van 

leerkrachten bij ons op school nog steeds voldoende mede doordat de Pinksterbloem met haar profiel goed 

bekend staat. 

 

Volgende vergadering 21 januari 

- Silke notuleert. 

- We proosten op het nieuwe jaar! 


