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Notulen d.d. 04-09-2017  MR vergadering Prins Willem Alexander School 
 
Aanwezig: Marieke, Arnica (voorzitter),Kim, Ellen, Ellen, Bart en Bart (GMR) 
Notulist; Maike 
 

1. Opening en welkom 
Welkom aan Ellen Verweij die Eva gaat vervangen in de MR. En welkom aan Bart die vertelt over 
nieuwste ontwikkelingen in de GMR. 
 

2. Aktiepunten  
Website: actiepunt kan eraf. 

        3. Extra ingelast punt: ontwikkelingen vanuit werkgroep ouderparticipatie. 
Voorstel voor docenten om activiteiten te ontwikkelen waarbij ouders actief zelf mee doen. Denk 
aan kleuters die op het schoolplein restaurantje spelen en de ouders bedienen. Leerlingen die les 
geven aan de ouders of ouders die mee kunnen kijken in de les.  Door de ouders op een speelse 
manier uit te nodigen op school hopen we ouders nog meer binding met de school te laten voelen. 
Wat de ouderparticipatie wellicht weer ten goede komt. 
Voorstel is om dit schoolbreed op te pakken en dat de docenten die voorstel meenemen naar het 
team. De frequentie kan liggen op (minmiaal) 1 a 2 keer per jaar. 
Tevens is er een intekenlijst ontwikkeld die ouders per mail toegestuurd krijgen. In deze lijst staan 
alle activiteiten vermeld waarbij ouders kunnen helpen. Ouders kunnen zich aanmelden via 
meegestuurde link en krijgen per mail een reactie (bevestiging en reminder met benodigde details).  
In de nieuwsbrief worden ouders steeds weer geattendeerd op activiteiten in de komende periode. 
Op deze manier kan de stroom met mailtjes met verzoeken om hulp achterwege blijven. 
Odile (OR) levert takenlijst aan. 
 

4.  Mededelingen school 
De schoolgids is weer klaar. De plusklas gaat verder onder de naam Verrekijker, de inhoud van de 
lessen veranderen niet. 
In het schooljaarplan staan weer de doelen die school wil behalen. De doelen zijn dit jaar nog 
concreter gemaakt ten opzichte van vorig jaar. In de docentenkamer is de boom te zien waarbij de 
doelen zichtbaar gemaakt kunnen worden als ze behaald worden. Zo wordt ook zichtbaar na verloop 
van tijd als bepaalde doelen niet gehaald worden en kan hier aandacht aan besteed worden. 
PWA gaat werken met Kiva, een methode die in Finland is ontwikkeld om de sociale ontwikkeling 
van kinderen te stimuleren. Wetenschappelijk onderzoek (Universiteit Groningen) heeft aangetoond 
dat deze methode werkt. Er wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat waarbij we allemaal 
zorgen voor een fijne school voor iedereen. En waarbij gedacht en gehandeld wordt vanuit de 
groepsnorm en niet vanuit het individu (ook bij bijvoorbeeld pestproblematiek). Bv: hoe trek je als 
groep iemand er weer bij? 
Mocht er toch een pestprobleem ontstaan en de desbetreffende docent komt er alleen niet 
voldoende uit dan krijgt die docent ondersteuning van de intern begeleider en twee andere 
docenten die gespecialiseerd zijn in Kiva. Samen  met de ouders wordt dan gezocht naar een goede 
oplossing. 
Om de ouders te betrekken en in te lichten over Kiva volgt er een informatie (ouder) avond.  

5. Medelingen GMR 
Er is een werkgroep gemaakt met als uitgangspunt om de GMR slagvaardiger te maken en 
makkelijker beslissingen te kunnen nemen. Het volgende voorstel heeft de werkgroep 
ontwikkeld: er komen vier clusters met elk drie scholen gemaakt. Elke school levert een ouder of 
een docent aan, zodat er in totaal 12 GMR-leden komen in plaats van de huidige 24. 
Er volgt nu een uitnodiging aan de GMR-leden om hun stem uit te brengen over dit voorstel. 
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6. Contact MR Zoelmond 
 Voor de zomer is per mail contact gelegd met de MR van de Klepper in Zoelmond. Toen lukte het 
niet meer een datum te vinden om af te spreken. Maike stuurt een mail naar MR met de vraag of 
MR de KLepper data kan doorgeven waarop zij kunnen kennis maken. 

       7.    MR Jaarplan 
Komt ter sprake bij eerstvolgende vergadering. Dan graag aandacht voor schoolgids en 
schooljaarplan (niet pas behandelen in november) 

       8.   Verkiezingen MR 
Arnica start de procedure om verkiezingen uit te schrijven nu Marieke gaat stoppen bij de MR. 

       9.   Vergaderdata 2017-2018 
de MR is de volgende data overeengekomen: 
Maandag 23 oktober 19.45-21.30 uur (bij Marieke thuis) 
Maandag 11 december 19.45-21.30 uur (bij Bart) 
Maandag 5 februari 19.45-21.30 uur 
Maandag 26 maart 19.45-21.30 uur 
Maandag 14 mei 19.45-21.30 uur 
Maandag 18 juni 19.45-21.30 uur 
 
 
 

   10. Rondvraag 
Bart geeft aan dat de grote bus van de BSO die kinderen ophaalt storend werkt voor de 
verkeersveiligheid bij school (kleuteringang) 
Bart vraagt of het team ook kijkt naar andere centrale eindtoetsen dan Cito. Omdat er andere 
eindtoetsen zijn die wellicht meer kijken naar de talenten van de kinderen. Verzoek om dit punt 
volgende vergadering nogmaals in te brengen. 

 
 
 
 
 


