Notulen MR vergadering
Datum: 17-01-2018
Aanwezig: Martijn, Ellen, Wendy, Marja, Thijs, Vivian, Saskia
Afwezig: Mindy

1. Opening
2. Mededelingen directie
De directie is niet aanwezig geweest bij deze vergadering. De navolgende punten zijn aan Martijn en
Thijs gecommuniceerd.
Leerlingaantal
De school groeit nog steeds met – logischerwijs – de grootste groei bij de kleuters. Er zijn inmiddels
vijf kleutergroepen. Voor dit schooljaar zal er geen nieuwe kleutergroep bij komen, aangezien deze
niet is begroot. Om de aantallen op een wenselijk niveau te houden, zullen de kleuters die in juli 4
jaar worden, niet eerder dan volgend schooljaar starten. Daardoor kan het aantal leerlingen in de
huidige kleutergroepen hopelijk worden gemaximeerd op 30. Om de leerkrachten ietwat te
ontlasten, hoopt de directie een klassen assistent te kunnen aantrekken (gelet op de krappe
arbeidsmarkt).
Groene speelplaats
Naar aanleiding van de vorige vergadering, is gesproken over de mogelijkheden de schoolpleinen
groener te maken. Het kleuterspeelplein kleuterspeelplaats is al verrijkt met veel natuurlijke
materialen. Het grote speelplein was groener bedoeld, vooral door de strook aan de zijkant van de
kooi. Bij herhaling is er echter sprake geweest van vandalisme door jongeren, zodat de directie het
bij de huidige indeling houdt. Wel is het de bedoeling dat er een grote boom zal komen op een
centrale plaats. De planning hiervan is echter nog onbekend.
Mediawijsheid
Teun, Carin en Djoeke zitten in het ICT-commissie van school. Zij hebben m.b.t. mediawijsheid
contact gehad met het ITlab van OPSPOOR. Mediawijsheid is een vast terugkerend onderwerp op
school vanaf groep 5. Via jeugdjournaal, nieuwsbegrip en vreedzame school wordt hier herhaaldelijk
aandacht aan besteed. Ook wordt jaarlijks een internetprotocol uitgedeeld aan de leerlingen. Dit is
een vast programma en is preventief bedoeld. Mocht er iets zijn gebeurd, dan wordt hier extra
aandacht aan besteed. Het ITlab vindt dat er goed omgegaan wordt met mediawijsheid. Er zijn
meerdere programma’s voor het onderwijs t.z.t. zal de directie hier opnieuw naar kijken. Of er een
specifiek programma zal worden gevolgd / aangeschaft is nog niet duidelijk, omdat de directie ook
van mening is dat de verantwoordelijkheid m.b.t. mediawijsheid primair bij de ouders ligt.
Mediawijsheid zal bovendien een plek krijgen binnen NPDL.
Schoonmaak
Het budget bleek te krap voor de huidige omvang van de school. Bovendien zijn er veel wisselingen in
schoonmaakpersoneel geweest. Het budget is vanuit het bestuur gecorrigeerd. Carin is druk bezig
een structurele kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen.
3. Notulen vorig vergadering
Zijn goedgekeurd en gepubliceerd.
4. Ingekomen post
Geen.

5. Jaarverslag
Martijn gaat een verslag maken van vorig schooljaar.
6. NPDL
Gisterenavond is een voorlichtingsavond geweest. De avond is bezocht door ongeveer 45 betrokken
ouders, ongeveer 3%. Voor een grote wijziging als NPDL is de MR van mening dat dit een
tegenvallende opkomst is. De MR vermoedt dat de berichten niet goed zijn gelezen, dan wel niet
goed zijn begrepen. De MR denkt in ieder geval dat het wenselijk is te onderzoeken waarom er zo
weinig animo was. De aanwezige ouders waren heel enthousiast. Wel uitte de ouders hun zorg over
de extra belasting voor de leerkrachten en waren er vragen over de meetbaarheid van de resultaten.
Onze rol als MR. Primair enthousiasmering naar ouders, bekendheid vergroten, hopelijk
betrokkenheid vergroten. Thijs ervaart de kletskaarten van de Vreedzame School als zeer waardevol.
Zijn zoon kan daardoor veel makkelijker vertellen wat er op school is gebeurd. Algemeen bekend
immers leidt een vraag “hoe was het op school” tot een kort antwoord als “goed”. Het agendapunt
zal op de komende vergadering terugkomen.
7. Rondvraag/ wvttk
8. Sluiting vergadering

