
Notulen MR vergadering  PWA  

Datum: 26-03-2018  

Aanwezig: Bart, Arnica, Maike, Ellen, Ellen, Kim, Martine (n) 

 

1. Opening 

2. Mededelingen school: 

− Marina de Haan gaat vanaf 1 april terug naar 3 dagen werken, Danielle gaat de dagen invullen die 

hierdoor vrijkomen. 

− A.s. donderdag is studiedag. Onderwerpen die aan de orde zullen komen: externe begeleiding, 

bespreken opbrengsten, formatie en het werkdruk akkoord. Dit laatste houdt in dat er extra 

budget beschikbaar komt: €155,55 per leerling. Dit bedrag moet besteed worden aan het 

verlagen van de werkdruk. Per jaar komt er meer geld bij. 

3. Mededelingen GMR 

− De vergadering van de GMR is morgen. O.a. het vakantierooster zal worden besproken. 
 
4. Samenwerking SKLM 

− PWA wil de samenwerking met SKLM in de toekomst meer vorm gaan geven. Initieel was het 

plan om meerdere partijen uit te nodigen, maar besloten is nu samenwerking te starten met 

SKLM. De reden is dat er al een nauwe samenwerking is tussen SKLM en de stichting Basis Buren 

(o.a. TSO) en het voor de stichting prettiger is om niet met meerdere organisaties samen te 

werken. Na de zomervakantie wordt in de school gestart met een peutergroep. In de toekomst 

kan mogelijk worden uitgebreid naar BSO. SKLM is nu bezig om hiervoor de PR op te zetten. 

− Maike vraagt waar in de school de peutergroep wordt ondergebracht? Ellen geeft aan dat in de 

onderbouw (groep1-4) nog een lokaal over is. Op de lange termijn zijn er ook nog mogelijkheden 

voor een andere indeling of zelfs uitbreiding van de school. 

− Bart vraagt wat de reactie van Buitenpret (De Klepper) was. Ellen geeft aan dat de informatie niet 

met Buitenpret is gedeeld en dus is er ook geen reactie geweest. 

 

5. Schoolfruit 

− 2 jaar geleden was de PWA heel tevreden over het schoolfruit. Dit jaar zijn de ervaringen helaas 

minder positief. Het fruit is van minder kwaliteit en er is minder variatie. Na de periode waarin 

het schoolfruit gratis wordt verstrekt is afgelopen (medio april), kan de PWA overgaan tot het 

afnemen van schoolfruit tegen betaling. De PWA heeft hierin geen interesse.  

 

6. Rondvraag:  

Bart:  

− is door een ouder aangesproken op het schoolplein die niet tevreden was over de plusklas. Deze 

klacht is niet bij de school terecht gekomen, die krijgt juist veel positieve reacties. 



− Klopt het dat in deze regio op 14 mei gestaakt gaat worden? School heeft nog weinig 

info/duidelijkheid, maar zal dit op tijd communiceren. 

− Is de beschikbaarheid van invalkrachten bij ziekte van een leerkracht nog een probleem? De 

afgelopen periode is dit een keer voorgekomen in groep 6 op vrijdag. Verder lijkt de piek van de 

griepgolf voorbij. 

− Welke eindtoets wordt op de PWA gebruikt? Dit is de centrale eindtoets van Cito. 

Martine: 

− Is het mogelijk een extra vrije dag/studie dag op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie in  te 

roosteren? Dit kan niet omdat de studiedagen over het jaar zijn verdeeld en de vrijdag daar niet 

voor geschikt is. Bovendien krijgt de school dezelfde vraag voorafgaand aan andere vakanties. 

Kim: 

− Moet Sint en Piet terug op de agenda en wanneer is het goed om dit te bespreken? Eerst moet 

beslissing worden genomen waar de school voor wil staan. Dit zal met het team en de MR 

worden besproken voordat we met de Sint en Piet om de tafel gaan. 

− Tevredenheidsonderzoek: deze is besproken in de teamvergadering. Er zal een overzicht naar de 

ouders worden gestuurd met een samenvatting wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen. 

− Tussenopbrengsten staan op jaarplan voor maart: deze moeten eerst nog met het team 

besproken worden. 

Ellen: 

− Is het ivm reistijd mogelijk om de MR vergadering voortaan na schooltijd te houden ipv ’s 

avonds? Niet iedereen is direct voorstander, maar er wordt voorgesteld  een keer te proberen of 

dit bevalt op een vrijdagmiddag. 

Arnica: 

− Geeft de voorkeur aan vergaderen op school ipv bij iemand thuis en stelt voor vanaf volgend 

schooljaar weer zo af te spreken. Bart en Martine krijgen de gelegenheid om dit jaar nog een 

keer thuis te vergaderen. Bart geeft aan hier geen behoefte aan te hebben, Martine zal dit nog 

laten weten aan Arnica. 

Maike: 

− Hoe gaat het met de kleutergroepen? Ellen geeft een toelichting op de dagindeling, de 

verschuivingen van kleuters gedurende de dag en de structuur.  

 

7. Sluiting 


