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1. OPENING & MEDEDELINGEN 
Friederike heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Hans. Hans stelt zich 
voor en maakt kennis met de oudergeleding van de MR. Hij vertelt over zijn indrukken in de 
eerste weken, deze zijn erg positief.  

 

2. VANUIT HET MT 

 Verbouwing 
De punten van de tweede oplevering, 17 maart jl. (hoofdingang), moeten 31 maart zijn 
afgewerkt. Dan moeten beide bouwdelen helemaal zijn afgerond. Het plaatsen van een 
hekwerk rondom Kober, containerplaats en twee schoolpleinen volgt later. 
De officiële opening van de nieuwbouw vindt plaats als ook de herinrichting van het 
schoolplein is afgerond. Schoolplein wordt vermoedelijk in de zomervakantie gerealiseerd. 
Er worden nog initiatieven gezocht om de financiering van het schoolplein rond te krijgen. 
Planning opening nieuwbouw is begin nieuwe schooljaar. Hans zal hierover communiceren 
aan de ouders via de nieuwsbrief. Vanaf 4 april zullen de drie ingangen in gebruik worden 
genomen. Ouders ontvangen hierover op 30 maart een brief. 
Hans geeft aan dat hij niet tevreden is over het bedrijf dat schoonmaakt in de school. Hierin 
moet verbetering komen. In de meivakantie wordt er een extra schoonmaakronde ingelast. 
Ook zal er meer aandacht worden besteed aan de mate waarin de gangen en algemene 
ruimtes zijn opgeruimd, dit kan een stuk beter. Hierover zal ook gecommuniceerd worden 
met de ouders.  
 

 Stand van zaken formatie 
De formatie inzet van volgend jaar is identiek aan die van dit jaar. Dit betekent dat in 
beginsel hetzelfde aantal groepen gerealiseerd kan worden. Hoe daaraan concreet invulling 
wordt gegeven moet nog worden bepaald. 
 

 Concept schoolgids 
Deze is nog niet gereed. Staat op de agenda van de MT vergadering van 5 april. 
Afgesproken wordt dat de schoolgids op de agenda van de MR van 17 mei ter instemming 
voorligt. Mocht dit niet haalbaar blijken dan laat Hans dit tijdig weten. 
 

 Schooltijden/Continu rooster 
Hans vraagt waar de MR in het denkproces zit ten aanzien van het schooltijdenrooster? 
Wordt er ook gekeken naar de onderwijskundige visie of gaat het vooral om de praktische 
kanten? Zover zijn we nog niet. Conform de afspraak in de vorige MR vergadering heeft 
Kelly uitgezocht of er in de literatuur nieuwe inzichten zijn. Dit blijkt niet het geval. Maartje zal 
een rondje maken langs een aantal andere scholen om hen te bevragen op hun ervaringen 
(ook qua proces ernaartoe). Wat kunnen wij daarvan leren?  
Voorstel van Hans is om op 17 mei in de MR een plan van aanpak gereed te hebben met 
een tijdlijn, zodat helder is hoe we het traject willen lopen. De ouders vinden het belangrijk 
dat er een serieus onderzoek plaatsvindt en dat ouders en leerkrachten goed worden 
geïnformeerd over voor- en nadelen van diverse roostermogelijkheden (inclusief 
kostenplaatje). We kennen het huidige rooster met een middagpauze waar kinderen naar 
huis gaan of overblijven (2x brengen en 2x halen) en het continu rooster waar kinderen ’s 
ochtends de schooldag starten en ergens in de middag weer naar huis gaan starten (1x 
brengen en 1x halen). De tweede variant kent verschillende invullingen van schooltijden.  
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3. GMR- contactavond CAO 
Kelly, Marjolein en Friederike zijn hier naartoe geweest. Het was een vehelderende 
bijeenkomst. Er is uitleg gegeven door iemand van het CNV. Vanuit INOS was Jeroen Koers 
(P&O) aanwezig. 
De PGMR moet een keuze maken tussen voortzetting van het basismodel of de invoering 
van het overlegmodel. Dit wordt teruggekoppeld aan de PMR. Als de PGMR kiest voor het 
basismodel, dan is de school verplicht om met het basismodel te werken. Kiest de PGMR 
voor het overlegmodel, dan mag de school nog 1 jaar voor het basismodel kiezen. Het 
overlegmodel geldt voor 3 jaar, het basismodel voor 1 jaar. 
 

 

4. Meerjaren Strategisch Beleidsplan 
Geconstateerd dat de 4 werkgroepen inmiddels veel overlap vertonen. Binnenkort wordt 
besproken hoe er een vervolg aan wordt gegeven. 
 

 
 
 
 

5.  Implementatieplan Kurzweil 
De MR geeft nog geen instemming aan dit stuk. Er staan nog veel tekstuele fouten in, de 
structuur is niet helder waardoor het slecht leesbaar is, criteria wanneer kinderen kunnen 
deelnemen ontbreken, er worden veel doelstellingen genoemd, worden deze behaald? 
Friederike koppelt deze punten terug aan de Kurzweil commissie. 
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6. Sociale veiligheid 
Geen nieuws 
 

 

7.  ICT/Website 
Is nog altijd een drama, systemen liggen er voortdurend uit, waardoor leerkrachten en 
leerlingen niet kunnen werken. Maartje en Friederike schrijven hierover een brief aan het 
College van Bestuur. Waar mogelijk samen optrekken met andere scholen. 
 
Ingmar meldt dat inmiddels alle notulen op de website staan. De procedure is als volgt: 

- Notulist verspreidt de concept-notulen aan de MR 
- Binnen een week reageren per mail  
- Notulist verspreidt de definitieve notulen aan de MR 
- Ingmar draagt zorg voor plaatsing op de website 
- Notulen worden niet meer besproken tijdens de vergadering 
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8. Notulen MT 
Ellen heeft signalen van ouders dat de plusklas volzit, waardoor kinderen niet kunnen 
instromen. Wat wordt hieraan gedaan? Hier wordt hard aan gewerkt. De plusklas is het 
beleid en de instroomcriteria opnieuw aan het bekijken. 
 

 

5. Notulen 
Deze zijn goed gekeurd. 
 

 
 

6. Post 
Geen bijzonderheden. 
 

 
 

7. RONDVRAAG 
Hans: graag bekijken of het mogelijk is om volgens schooljaar op een andere dag dan 
dinsdag te vergaderen (voorkeur voor maandag of woensdag). Of op wisselende dagen. 
 
Maartje en Friederike zullen de MR begin volgend schooljaar gaan verlaten. Er worden 
verkiezingen uitgeschreven. Dit komt op 17 mei terug op de agenda. 
  
Misja: 

- Hoe staat het met de nieuwsbrief? Het wachten is op de nieuwe app. Duurt wat 
langer dan gedacht. 

- Carnaval: graag meenemen in de evaluatie hoe er kan worden ingespeeld op 
kinderen voor wie de viering wellicht te heftig/overweldigend is. Niet alleen voor de 
hele kleintjes, maar ook voor de midden en bovenbouw. 

 
Serge: 

- Vorige keer hebben we een rondleiding gehad door de nieuwbouw. Met name de 
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lokalen van groep 8 zijn klein. Wordt dit nog geëvalueerd, kan hier nog iets aan 
gedaan worden? Helaas is dit niet mogelijk. 

- Is er onlangs nog een brandoefening geweest? Er was afgesproken dat in de 
tussenfase, waarin er slechts 2 ingangen zijn, er ook een oefening zou plaatsvinden. 
Dit is niet gebeurd. Wordt meegenomen naar de Arbo commissie en het MT. 
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8.  SLUITING  

 

 Breda, 22 maart 2016 
 

 

 
 

 


