Notulen MR vergadering
Dinsdag 2 februari 2016
Tijd:
19:30 – 21.30 uur
Voorzitter: Udo van der Groen
Notulist:
Guido Crijns
Aanwezig: Udo van der Groen, Guido Crijns, Jos de Doelder, Marina van Sluys,
Lotte Bakker, Judith Trimbach, Marlot spelbrink, Petra den Elzen, Thea Streng (op
uitnodiging) en Noortje Goemans (op uitnodiging)

Vaste punten
Vaststelling agenda
De punten 3 en 4 van de agenda (herziende jaarplanning en vaststelling huishoudelijk regelement)
worden vervangen door ‘taken en verantwoordelijkheden van de MR’.
1. Verkiezingen
2. Ouderavond
3. Taken en verantwoordelijkheden van de MR

Goedkeuring notulen
Notulen zijn goedgekeurd.

Mededelingen
Marlot: De schoolgids hoeft niet langs de MR. Deze kan op de site geplaatst worden.

1. Verkiezingen
We danken Noortje voor haar grote inzet van de afgelopen 2 jaar voor de MR. Daarnaast danken we
haar voor haar overige inzet voor de school zoals de schoolbibliotheek en de sponsorloop.
Vervolgens feliciteren we Marina met haar verkiezing als lid van de oudergeleding van de MR en
verwelkomen we haar bij haar eerste MR vergadering.

2. Ouderavond
Op de recente ouderavond zijn 3 onderwerpen besproken met als doel de mening van de ouders te
‘horen’. Hierover wordt een verslag geplaatst in de OBServator groot.

Moet het kind aanpassen aan het onderwijs of moet het onderwijs aanpassen aan het
kind?
Bij dit onderwerp werd benadrukt dat er na de samenvoeging in het verleden van kleuterschool en
lagere school nog geen echte integratie heeft plaatsgevonden.
Opmerkingen hierbij waren:
-

Voor rekenen, spelling, e.d. vinden veel ouders dat het een goed idee is om aan te sluiten bij
het kind
Wereld Oriëntatie vakken kunnen goed geïntegreerd worden met het ontwikkelen van de
vaardigheden van het kind
Goed idee om de talenten van het kind te ontwikkelen. Denk aan natuur, techniek,
programmeren, …
Minder husselen in groepen bij overgang naar nieuwe jaar
Veel ouders vinden het prima dat de grens tussen kleuterklas en groep 3 verder vervaagd
wordt.

Rapportage
Bij dit onderwerp ging het er om te achterhalen wat ouders belangrijk vinden bij rapportage over het
kind. De volgende opmerkingen werden gemaakt:
-

-

Ouders vinden het gesprek met de leerkracht het meest waardevol
Er is echter een drempel voor veel ouders om dit gesprek aan te gaan.
Het ouderportaal van Parnassos is een grote wens van veel ouders
Veel ouders lijken het rapport eventueel wel te kunnen missen nu ze horen hoeveel tijd
hierin gaat zitten. Als Parnassos open gaat en er iets van alternatieven komt voor de
persoonlijke noot in het rapport (denk aan portfolio), dan zou het rapport eventueel zelfs
vervangen kunnen worden.
Een kindportfolio is voor veel ouders een stap te ver.
Ook is duidelijk aangegeven dat het jammer is dat er geen standaard eindgesprek is.

ICT
Naar voren kwamen o.a. de volgende dingen:
-

-

Bij het onderwerp ICT kwam duidelijk naar voren dat de meeste ouders dit breed zien. Dus
inzet van ICT als middel om ‘de basis’ te leren (rekenen, taal, …), maar ook om digitale
vaardigheden te ontwikkelen (presentaties, informatievergaring, …) en ook als doel op
zichzelf.
Over veiligheid was er redelijke overeenstemming dat niet alles dichtgetimmerd kan worden.
Wel moet de school iets regelen en moet het beleid worden vastgelegd.
Verder werd er verschillend gedacht over wat je nog uit je hoofd moet kennen in de
toekomst. De meesten vonden dat er een goede basis zou moeten zijn (tafels, hoofdsteden,
…), maar enkelen vonden dat zelfs dat niet meer nodig was.

Vervolgens is er nog gesproken over:

Financiering
Financiering is een issue. Thea geeft aan dat het niet in het reguliere onderwijsbudget past. Er zijn
vele mogelijkheden. Voor volgende vergadering gaan we dit verder onderzoeken. Thea vraagt of ze

verder kan met de plannen voor Snappet. Antwoord is ‘nee’. Minimaal wachten tot er een beeld is
hoe de financiering richting gaat krijgen.

Innovatiebudget
Iedereen is het erover eens dat er geen aparte financiering voor Snappet ingericht moet worden.
Financiering is een blijvend issue en de toekomst verandert snel. Onder de noemer ‘innovatiebudget’
kan beter gecommuniceerd worden naar ouders, heeft de school meer ruimte en is de financiele
basis steviger.

Plan en visie
Nogmaals benadrukt bij Thea dat het voor de MR een voorwaarde is dat er een (beknopt) plan en
een visie komt voordat er stappen gezet worden.

3. Taken en verantwoordelijkheden van de MR
Thea geeft aan dat de MR nog niet optimaal functioneert. Er worden o.a. veel niet-MR taken
besproken. De reden hiervoor blijkt de grote inzet van de MR leden te zijn voor de school, buiten de
MR om. De leden zijn zich hiervan bewust.
Desondanks vindt iedereen het een erg goed idee om een voorlichting te regelen voor de MR en deze
te gebruiken om de volgende MR vergaderingen effectiever en efficiënter in te zetten. Dit kan dan
een frisse nieuwe start zijn voor de nieuwe samenstelling.

Aktie Petra:

Voorlichting MR regelen

