
  

  

Agenda MR   

Woensdag 30 januari 2019    

20.00 uur op locatie Bekkumer   

 

1.  Welkom   

Aanwezig: Jose, Yno, Pim, Dieuwke, Edira, Edwin , Marieke ( gast & notulist) 

Afwezig met bericht: Vanessa 

 

 

2.  Mededelingen 

Pim neemt plaats in de MR als vervanging voor Naomi . 

Jose stuurt MR-reglement op naar Yno & Pim. 

 

3. Notulen 14-11-2018  

Informeren naar de AVG, Djoeke doet verslag van wat bij Marc Kelderman van de GMR is 

nagevraagd. Een aantal dingen moet nog uitgezocht worden.  

De website is vernieuwd in december.  

Verkeersveiligheid Voorstad: hardrijdende auto's is wel een probleem.  Dit blijft een agendapunt. 

MR-reglement en jaarplan doorsturen pakt José op, 

 

4. begroting en formatie -> Edwin  

De school groeit hard. Van 251 naar 300 kinderen in een jaar.  Ouder vraagt hoe het gaat met 

kinderen in de groep Hubble. Die groep wordt snel vol, krijgen alle kinderen wel de aandacht die ze 

nodig hebben? 

De school groeit maar de stichting loopt flink terug en wil besparen. Edwin moet voor de volgende 

zaken in de begroting zorgen: 



Een investeringsplan rondom ICT/ leermiddelen/ enz. 

Inventarisatie van alles rondom gebouwen/ huisvesting 

Personeelskosten 

Als bijvoorbeeld er 38 kleuters zijn, dan kan het betekenen dat er 2 groepen van 19 komen. Maar dat 

kost dus op een andere plek geld, want bekostiging kleuters is 1 op 24 en oudere kinderen 1 op 28. 

Volgende week gesprek over personele mogelijkheden met de Stichting. Directeur zet vol in op 

Voorstad om de mogelijkheid van groei te behouden. Rond april is hierover meer duidelijk qua 

groepen.  

Directeur geeft toelichting over formatie en wensen van teams van beide locaties. 

Begroting komt op de komende twee vergaderingen weer terug. 20 maart is de volgende 

bijeenkomst. Daarna 5 juni. 

Wij onderzoeken of we een tijdelijk vervangend personeels-MR lid kan komen en Ingrid slapend lid 

kan zijn. 

 

 

5. werkdruk-geluk team en directie -> Edwin  

Dit schooljaar is er twee dagen een extra stamgroepleider om werkdruk te verlichten. De komende 

jaren wordt het bedrag groter en vanuit het team wordt jaarlijks tegen het licht gehouden wat men 

wil om de werklust te behouden. De personeelsgeleding van de MR beslist uiteindelijk. 

Ouder biedt aan dat er eventueel een mogelijkheid zou kunnen zijn dat ouders ondersteunen in de 

opvang als er een stamgroepleider ziek is en niet vervangen kan worden. Directie is dankbaar voor 

het aanbod maar er zijn ook kanttekeningen rondom verzekering.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------- Edwin Treedt uit  

6. KIVA-meting toelichting -> Yno 

Yno vertelt over de werkwijze. De metingen (vragenlijsten voor de kinderen) zijn voor ons een inzicht 

in groepsdynamica.  Informatiefolders en voorbeelden van vragenlijsten worden uitgedeeld en 

besproken.  

  

7. voortgang rekenen (speerpunt 2018-2019)   

Dit is het eerste jaar dat we de methode helemaal loslaten.  

IN de midden- en bovenbouw hebben nu op 1 na alle thema's 1 keer doorlopen. Iedereen heeft nu 

alle leerlijnen gezien. We zijn bezig om dat goed te organiseren, er zijn veel materialen aangeschaft. 

We hebben allemaal een cursus gehad over de vertaalcirkel (instructie). Eva is bij iedereen langs 

geweest en iedereen heeft nu persoonlijke aandachtspunten. 

Het frustratieniveau bij de kinderen is enorm gedaald. We zien veel betrokkenheid 



Aandachtspunten: hoe gaan we verder met sommen automatiseren en het registreren, hoe gaan we 

dat allemaal hetzelfde doen. 

 

 

8. rondvraag   

Hoe zit het nou met de eindtoets, wat doen we nou? Een eindtoets is verplicht; Cito, Iep of Route8. 

Schooladvies wordt gegeven vóór de eindtoets. Eindtoets is om landelijk en stichtingsniveau te 

bepalen. In individuele gevallen kan het een aanpassing van het advies veroorzaken naar de 

bovenkant, nooit naar de onderkant (dus eindtoets is niet bepalend). De Kleine Planeet gebruikt 

Route8 

Komt er in de Nieuwsraket ook een aankondiging van de MR-bijeenkomst of een verwijzing naar de 

notulen op de website? Ja.  

Wie wordt de vervangend voorzitter MR? Yno biedt zich aan en dit wordt goedgekeurd door de 

overige aanwezigen.  

 

 

Volgende vergaderingen: 

 

Woensdag 20 maart – locatie Voorstad – 20.00 

Woensdag 05 juni – locatie Bekkumer – 20.00 

 


