
Notulen MR vergadering donderdag 9 mei 2019 

Tijdstip: 19.30 – 21.00 
Aanwezig: Jasmijn, Marjo (notulen), Siet, Willemijn, Valeri, 
Bas, Silke, Yvonne (voorzitter) 
Afwezig: Corinna, Chris 
 

1. Welkom en mededelingen 

Chris en Corinna zijn afwezig.  

Corinna heeft aangegeven haar plek in de GMR volgend schooljaar over te willen geven aan 

iemand anders. Na het samenstellen van de MR in het volgende schooljaar zoeken we een 

nieuwe afgevaardigde voor de GMR. 

Binnen de MR zullen meer verschuivingen plaatsvinden omdat Bas bijvoorbeeld gaat 

verhuizen. Of en hoe er verkiezingen moeten zijn bespreken we de volgende vergadering. 

Souad zal vanwege een operatie binnenkort een tijdje uit de roulatie zijn. Gelukkig hebben 

we het kunnen regelen de klas op te vangen. Floor, weer terug van zwangerschapsverlof en 

Machteld nemen ieder 2 dagen voor hun rekening en Marcel zal de woensdag op zich 

nemen. 

2. Schooltuinen en schoolzwemmen 

Het voorstel is om beide activiteiten af te schaffen. Schoolzwemmen gaat om een relatief 

kleine groep die we via een aanbieding buiten de schooltijden toch de mogelijkheid tot 

zwemles willen bieden. Schoolzwemmen kost nu veel tijd en georganiseer voor ongeveer 10 

kinderen. Ook heeft het impact op de formatie omdat er altijd een leerkracht mee moet.  

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

Over het afschaffen van de schooltuinen is iedereen wel teleurgesteld maar het feit dat er 2 

leerkrachten mee moeten en er dus elke woensdag 2 klassen verdeeld moeten worden 

weegt toch zwaarder. Met 7 stemmen voor en 1 stem tegen wordt ook dit aangenomen.  

Wel gaat er gezocht worden of er alternatieven na schooltijd kunnen worden aangeboden. 

Binnen school gaan we meer doen met de binnentuin en misschien ook met de 

buurttuintjes. In ieder geval wordt er gekeken hoe we het schooltuin aspect binnen school 

meer vorm kunnen geven. 

Na de vergadering komt het bericht dat er volgend schooljaar wellicht toch voldoende 

formatieruimte is om de schooltuinen te behouden. Wordt vervolgd… 

3. schoolbezoek STAIJ en kwaliteitsbeleid 

Een paar weken geleden is een afvaardiging van het bestuur van STAIJ een dag bij ons op 

bezoek geweest. Het kwaliteitsbeleid is herschreven. De MR heeft het beleid gelezen en stelt 

vragen. 

Er is een vraag over de overblijf. De leerkrachten geven aan hoe het gaat en dat de leiding 

van de TSO er bovenop zit. Er wordt veel aan gedaan maar overblijf is geen makkelijk taak .  

Over het Lab werd een vraag gesteld over maximale werktijd. Er is duidelijk gemaakt dat die 

er niet is. 

Tot slot was er een vraag over genderneutraliteit waarover gesproken wordt in het beleid. Er 



wordt verduidelijkt dat dit vooral gaat om op niemand een stempel te zetten. 

Valeri vertelt dat onze school door STAIJ bij de inspectie is voorgedragen voor de 

beoordeling ‘goed’. Op 20 mei komt de inspectie onze school beoordelen. 

4. Terugblik en evaluatie adviesgesprekken groep 8 
Al weer even geleden hebben de zevende groepers hun voorlopige en de achtste groepers 

hun definitieve adviezen gekregen. Ook hebben inmiddels alle achtste groepers een plek 

toegewezen gekregen op een middelbare school. 

Vorig jaar spraken we over de druk die dit in sommige gevallen bij leerkrachten teweeg 

brengt. Hoe is het dit jaar verlopen? 

Er is door de bovenbouwleerkrachten geoefend met toneelstukjes/rollenspellen en dit heeft 

zijn vruchten afgeworpen. Leerkrachten voelden zich beter voorbereid. Bovendien was er bij 

de voorlichtingsavond VO een soort marktje waar 9 middelbare scholen zich presenteerden. 

Daardoor was er bij ouders ook een beter beeld en ze waren in de gelegenheid zelf vragen te 

stellen aan de VO-scholen.  

De adviesgesprekken zelf werden als een feestelijk moment gepresenteerd met bijvoorbeeld 

iets lekkers waardoor de insteek en de sfeer van het gesprek anders voelde. 

5. planning studiedagen 
Na een korte toelichting stemt iedereen unaniem voor. 

Tot slot 

Tot slot bespreken we de genomen verkeersmaatregelen en we zijn tevreden dat er iets 

gebeurt. Dat stemt hoopvol voor het vervolgtraject. Het knipperlicht werkt en de stroken 

geven in ieder geval een uitwijkmogelijkheid. 

De volgende en laatste vergadering van dit jaar is maandag 24 juni.  

 


