
        VERSLAG MR-OVERLEG 
                       14september 2011 
 
 
Aanwezig: ouders : Simon, Steven, Rob, Marijke, Nicole. 
Aanwezig: team:Wilma, Sandra, Francien 
Rolf aanwezig vanaf 20.35 uur. 
Notulen: Francien 
 
 
1.Opening en vaststellen agenda. 
 
2. Terugkoppeling GMR. 

Nicole vervangt Margreet als die niet naar de GMR kan. Nicole en Margreet hebben 
na de vergaderingen regelmatig overleg. 
Tijdens de GMR was er een discussie met Leerplein over een extra afdracht van 0,5% 
van het budget van de scholen t.b.v Leerplein. De GMR is van mening dat het geld de 
scholen toebehoort. 
Leerplein is in overleg met een organisatie voor gehandicapten over het 
tuinonderhoud. 
Veel scholen blijken problemen te hebben met het invullen van de LB-functies. 
Welke functie LB wordt , wordt door de scholen gedefinieerd. Kan door een externe 
leerkracht worden ingevuld. 
Er zijn 3 scholen bezig met de pilot peuter/ kleutergroep. 
In het kader van de interactie ouder- school komt er een oproep voor ouders om deel 
te nemen aan een werkgroep “educatief partnerschap” 

 
3. Mededelingen: geen 
  
4. Notulen vorige vergadering: 
          Verslag wordt vastgesteld met dank aan Nicole. 
 
5. Schoolplan en verbeterplan n.a.v. tevredenheidspeiling. 

Rolf wil graag zicht hebben op de sterke punten en de verbeterpunten. Dit komt ook aan 
de orde tijdens de inventarisatiegesprekken die Rolf voert met het team.De MR wil hier 
graag bij betrokken worden. Er moet een klankbordgroep met ouders gevormd worden. 
In het schoolplan moeten Passend Onderwijs en opbrengstgericht werken worden 
opgenomen. Rolf schrijft het schoolplan en iedereen kan daar commentaar op geven. 
Gebrekkige communicatie en een rommelig imago zijn terugkerende items. 
Rolf gaat schrijven vanaf januari. 
 

6.  Ouder- of thema-avond. 
De OR wil geen ouderavond meer, omdat er geen belangstelling voor is. De MR vindt het 
wel belangrijk. Afgelopen schooljaar was er geen tijd meer om dit te organiseren. 
Voorstel voor de thema-avond is: Internet en kind. De MR toont initiatief voor dit thema 
samen met de OR. Wilma en Francien willen wel in de overleggroep. Jolande Berends en 
Thijs Geurts worden hierover door Rolf benaderd.  
 



7.Communicatie met de directie. 
     De MR vindt de communicatie met de memo prettig. 

Rolf zal ook specifieke stukken mailen en ook stukken voor instemming en beslissing 
zullen via de mail gaan. 
 

8. Stand van zaken BSO. 
Rolf heeft gesproken met OOK. Het is nog niet duidelijk wanneer de groep van 20    
een andere plek krijgt. Het buurtprotest speelt zich nu af op provinciaal niveau. 
We kunnen OOK er niet uitzetten We hebben een contract met Leerplein. De school 
Moet een multifunctie hebben, maar het moet wel werkbaar blijven en dat is nu niet 
het geval. 
Binnenkort moeten de BSOleidsters en de collega’s samen om de tafel. Waar liggen 
de pijnpunten. De MR heeft er genoeg van. We missen de vuist van school. Er zijn 
steeds andere redenen waarom de BSO nog niet verhuisd is. Het aanbod van de BSO 
is dat er 10 kinderen naar Bommelstein kunnen. 
Het contract gaat naar Marijke. 
Ook staat de kwaliteit van de BSO ter discussie. Voorstel: Alle ouders van de 
BSOkinderen krijgen een brief mee, waarin de kwaliteit van de BSO aan de orde 
wordt gesteld. 
Rolf gaat met de BSOleidsters om de tafel en gaat in conclaaf met Leerplein. 
Eventueel de media inschakelen. 

 
9.      Verbouwing. 

De start van de verbouwing is in week 40.De oplevering zou in week 1 moeten 
plaatsvinden. De bouwcommissie is niet meer geïnformeerd. Volgens Carina wordt 
de bouwcommissie binnenkort bij elkaar geroepen. 

 
10.     Functiemix. 
               De MR is daar al vrij uitgebreid over geïnformeerd.Wie kunnen er in de LBfunctie.  
    Grote scholen krijgen het moeilijk. Het gaat om 46%.  
               Dit zijn ongeveer 11 LBfuncties. 
 
11.     Groepsplannen. 

3 oktober is de studiedag, met als onderwerp: groepsplannen. Daarbij komt elk kind 
in beeld. Er worden clusters gevormd van kinderen op hetzelfde niveau.  

 
12.      Leerlingentelling. 
                 Er is een lichte groei. 4 leerlingen. 
 
13.      Ziekte, personeel, verzuimbeleid. 

Ons cluster heeft een hoog  ziekteverzuim. De Heuvellaanschool heeft ook een                   
hoog ziekteverzuim, o.a. door 2 langdurig zieke collega’s, maar ook door collega’s 
die zich regelmatig ziek melden. 

 
14.       Veiligheid van de kinderen en begeleiding tijdens de fietstocht naar het Loo. 

Nicole vond de fietstocht gevaarlijk. Begeleiders hadden geen hesjes en moesten 
kruispunten afzetten. Er komt een evaluatieformulier. 

  
15.       Fietsenhok. 



Er is te weinig plaats in het fietsenhok. Misschien kan dat worden meegenomen              
bij de verbouwing. Optie: aan de andere kant van het schuurtje verder bouwen. 
Er moet iemand van het team bij het fietsenhok staan .         

 
16.    Vaststellen agendapunten voor de volgende vergadering. 
             - kluisjes 
             - fietsenhok 
             -tevredenheidspeiling 
             -BSO 
             -verbouwing 
             - legitimiteit van de MR Simon en Rob bereiden dit voor  
. 

       17.       Rondvraag 


