
Notulen MR vergadering      Datum: 05-02-2018     Aanwezig: Martine , Maike, Kim, Ellen, Ellen, Bart 

 

Mededelingen school: 

Weinig ziekteverzuim binnen de school. De vervangerspool is leeg, dit betekent dat er in geval van 

ziekte van leerkrachten geen vervanging te vinden is. Het zou dus voor kunnen komen dat klassen 

naar huis gestuurd moeten worden.  

Geraldine is gestart als leerkracht bij de kleuters.  

De officiële aftrap van het KIVA Project zal op 16 februari zijn. Er zal een KIVA lied komen. De 

kinderen zijn erg betrokken bij de manier van werken.  

Verkenning op de samenwerking met oa PSZ/voorschool ligt even stil omdat het bestuur in gesprek is 

met SKLM over samenwerkingen op verschillende gebieden. Het doel is nog steeds om na de grote 

vakantie te starten met een 3-jarige groep.  

Vakantierooster/lesurenmodel. De school gebruikt al jaren het Hoorns model wbt schooluren. Dit 
betekent dat er 24 uur in de week lesgegeven wordt. Daardoor zit de school vaak krap in de uren die 
gebruikt kunnen worden door opvang van bv stakingsdagen, studiedagen en evt uitbreiding 
vakantiedagen. Het voorstel binnen basisburen is om toe te werken naar een 24, 5 uur lesweek. Alle 
andere scholen binnen het bestuur zijn akkoord, de MR heeft instemmingsrecht.  
De MR-oudergeleding stemt hiermee in.  
Dit betekent ook dat er nu een voorstel ligt bij de GMR wbt vakantierooster. Dat voorstel dat er naast 
de landelijk bepaalde mei-vakantie week nog een extra 1, 5 week tussen hemelvaart en Pinksteren 
wordt gepland.  
 
Tevredenheidspeiling 
Er is 1 instrument gebruikt door alle scholen van Basisburen. De peiling is afgenomen onder ouders 
en personeel. We bespreken samen opvallende zaken. As teamvergadering wordt er binnen het team 
over gesproken. Als er nog vragen en of opmerkingen van oudergeleding MR zijn kunnen deze 
gesteld worden tijdens volgende vergadering.  
 
GMR 
Er volgt een terugkoppeling van de GMR vergadering. Waar zijn de notulen? Krijgen wij die als MR 
toegestuurd?  
 
Terugkoppeling contact met MR Zoelmond 
Kim, Bart en Ellen V. zijn naar Zoelmond geweest. Doel was een positieve kennismaking. 
Ze waren erg trots op hun eigen school en ontwikkeling die ze doormaken en daarnaast ook erg 
benieuwd hoe zaken op de PWA draaien en eraan toe gaan. Over samenwerken waren ze wat 
terughoudender, er was te proeven dat ze bang waren dat ze opgeslokt zouden worden door de 
“grote” school uit de buurt. Ellen V nodigt ze alsnog uit om bij ons op school langs te komen. 
 
Rondvraag:  

Bart deelt mede dat hij gaat verhuizen per juli dus de MR zal gaan verlaten 

Martine vraagt om uitleg over het jaarplan. 

Arnica vraagt: nodigen we Sint en Piet nog uit om met elkaar in gesprek te gaan? 


