
Notulen MR-vergadering d.d. 20 mei 2019 

Aanwezig namens ouders: Miranda Oude Lashof, Nicol Pross, Tessa Pierik 
Aanwezig namens personeel: Paula Timmers, Imelda Damink, Dennis Kok Kamphuis 
Aanwezig namens directie: Jasper Diele 

1. Welkom en opening door Miranda 
 
2. Mededelingen en binnengekomen stukken 

 Groep 8 heeft met de cito eindtoets de schoolscore vermoedelijk gehaald na een 
herberekening (535,3). 
 

3. Notulen van 25 maart 
 De notulen worden goedgekeurd 

 
4. Schoolse zaken 
Besluitvorming OG 

 De GMR heeft een positief advies gegeven betreft het samenvoegen van de 
onderwijsgemeenschappen Rossum en Weerselo (Kerkuil) met Deurningen en 
Saasveld (het Web). Achteraf gezien had de GMR helemaal geen advies of 
instemmingsrecht hierover gehad.  
 

5. Schoolgids 
De schoolgids wordt voortaan anders gemaakt (scholen op de kaart). Het wordt online 
gemaakt in het programma Vensters. Het voordeel is dat je snel en eenvoudig de schoolgids 
kunt samenstellen. Een ander voordeel hiervan is dat je altijd een actuele schoolgids hebt 
omdat je bepaalde gegevens (bijvoorbeeld leerlingaantal) gemakkelijk kunt 
downloaden/printen. 
 
De voorzitter van de MR hoeft in principe maar 1x in de vier jaar te tekenen voor de 
schoolgids. 
 
6. Groepsformatie 
We werken volgend schooljaar met 8 groepen.  
De werkdrukmiddelen (€ 35.000) zijn in de formatie gestopt, hier heeft het team unaniem 
voor gekozen. In de onderbouw wordt er nog gekeken naar de samenstelling van de 
groepen. Qua aantallen kunnen de onderbouwleerkrachten kiezen voor een twee groepen 0-
1-2 of een groep 0-1 en 2. De voorkeur van de oudergeleding van de MR gaat uit naar een 0-
1 en een aparte 2.  
Verder doet Jasper nog een aantal mededelingen op personeelsgebied. 
De MR (ouder en – leerkrachtgeleding) heeft instemmingsrecht op de formatie.  
 



 
7. Schoolplan  

 Hoofdstuk 3 (uitgangspunten en ambities van de school) is het specifieke deel van 
onze school.  Hier zie je onder andere de 1 paginaplannen voor de komende 4 jaren. 
Deze 1 pagina plannen gaan de leerkrachten zelf kiezen. 
De oudergeleding geeft aan dat ze Engels missen in het geheel. Er hebben meerdere 
ouders aangegeven dat ze graag zien dat er meer aan Engels wordt gedaan. De MR 
vraagt of we hier met team kritisch na willen kijken. 

 Blz. 13 aanvulling: in groep 3 zit spelling verweven in lijn 3. 
 Blz. 14 aanvulling: de groene spelen en de goudenweek horen bij sociale veiligheid 
 Blz. 15 aanvulling: aan geestelijke stromingen wordt in alle groepen aandacht 

besteed, alleen bij groep 7 en 8 wordt hierbij gebruik gemaakt van een methode. 
 Blz. 20 collegiale consultatie is dit jaar meerdere keren geweest, (Snappet, 

onderzoekend leren) is het een idee om dit te delen met ouders? 
 
In het nieuwe jaar moet de onderwijsagenda worden geagendeerd 2019-2020. 
 

8. OR 
Nog geen notulen ontvangen.  
 
8. GMR nieuws  
Er worden altijd twee bestanden gestuurd met notulen van de GMR vergadering. Het 
verschil zit in het feit dat een gedeelte van de vergadering met college van bestuur is en een 
gedeelte zonder. 
 
9. Rondvraag 

 Het etentje van de MR wordt afgesproken op 5 september 18.30 bij de Dominee.  
 De overgang van groep 7 naar groep 8 is groot wat betreft huiswerk. In groep 7 leren 

de kinderen qua planning huiswerk maken, in groep 8 is er nauwelijks huiswerk. De 
overstap is nu heel groot naar het VO. Over de onderlinge lijn wordt nu gesproken in 
het team. 
 
Miranda sluit de vergadering 20.45! 
 
Actiepunten 

Wat Wie Wanneer 
Onderwijsagenda 
agenderen 

Dennis Schooljaar2019-2020 

Thema huiswerk  agenderen Dennis Schooljaar 2019-2020 
Dominee  Dennis Voor volgende vergadering 

(17 juni) 
   

 


