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Aanwezig MR ouders: Simon, Steven, Rob, Marijke en Nicole 
Aanwezig MR teamleden: Francien, Wilma en Sandra 
Aanwezig directie: Rolf (vanaf agendapunt 3) 
Aanwezig publiek: Berco Verhoek 
Notulist: Rob 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Simon opent om 20:10 de vergadering en verwelkomt Berco Verhoek die als 
geïnteresseerde in het MR-lidmaatschap de vergadering zal bijwonen. Agendapunt 
10a (Voorstel Schooltijd woensdag kwartier te verlengen) wordt ingevoegd. 
Agendapunt 11 (Internetprotocol en Social media) wordt ivm volle agenda 
doorgeschoven naar de volgende MR. 
 
2. Besloten: Bezetting en werving MR en GMR 
Er hebben zich 3 nieuwe ouderleden aangemeld. Geen van hen heeft interesse 
getoond in de GMR. Nicole stelt zich daarom beschikbaar voor de GMR, maar zal 
dan geen deel meer uitmaken van de MR. Wel zal er weer een liaison aangewezen 
moeten worden. 
Besloten wordt alle 3 kandidaten voor de eerste MR in het nieuwe schooljaar uit te 
nodigen waarbij dan ook de rollen en taken verdeeld moeten worden. Tevens zal dan 
bepaald moeten worden welk lid geen stemrecht heeft i.v.m. de evenredigheid van de 
geledingen. 
 
3. Besloten: Interne terugblik en leerpunten MR 
Er worden een aantal beelden en gevoelens gedeeld. Geconcludeerd wordt dat we 
als MR allemaal hetzelfde willen: goed onderwijs voor de kinderen en dat het daarom 
belangrijk is om als je je stoort aan de gang van zaken of opmerkingen die ook 
bespreekbaar te maken in de MR. Allen delen dat de MR zich daar goed voor leent 
en dat er een open sfeer is. Het is goed om ook stil te staan bij alles wat goed gaat 
op school. 
 
4. Aansluiten directie en Mededelingen 
• Rolf meldt dat er nog steeds gesprekken zijn over de groepsindeling. Hij neemt 

elk gesprek serieus op, maar ruimte om te switchen is er nauwelijks. Veiligheid 
van de kinderen staat voorop, dus die mag niet in het geding zijn. Er zal de eerste 
twee weken van het nieuwe schooljaar extra aandacht zijn voor de 
groepsvorming. 

• Rolf geeft een toelichting op het vertrek van Monique Lois. 
 
5. Notulen vergadering 12 maart 
De notulen worden met dank aan Steven met enkele kleine aanpassingen 
vastgesteld.  



 
6. Actiepuntenlijst 
Bijna alle acties zijn uitgevoerd. Alleen actiepunt 12 mrt-4 blijft staan. M.b.t. het 
reglement: dit ligt nu ter ondertekening bij Hans Wegter. Zo gauw het retour zal Rob 
het op de site laten plaatsen. 
 
7. Gezamenlijke terugblik en leerpunten MR 
De MR spreekt haar waardering uit voor de communicatie en informatievoorziening 
vanuit de directie. De samenwerking wordt wederzijds als open en prettig ervaren. 
Voor wat betreft de werking van de MR wordt een aantal wensen geuit: 
• De agenda is te vol waardoor er weinig tijd is om dieper op zaken in te gaan. 

Suggesties zijn: vaker vergaderen, speerpunten kiezen en andere zaken minder 
aandacht geven, zaken voorbereiden in subcommissies, directie vaker de hele 
vergadering laten bijwonen.  

• Verzoek is om eerder te stoppen. Als alternatief wordt voorgesteld dan ook eerder 
te beginnen om wel voldoende vergadertijd te houden. Besloten wordt om om 
19:30 te starten tot 21:30. 

• Behoud ook in de toekomst het vooroverleg van de (nieuwe) voorzitter van de MR 
met de directie. 
 

8. Evaluatie communicatie combi-groepen 
Omdat dit zo ingrijpend is (geweest) voor de kinderen en ouders wordt nagegaan wat 
er geleerd kan worden voor een vorige keer. Vooraf wordt wel geconstateerd dat hoe 
je het proces ook inricht de emoties, het verdriet en de boosheid er altijd zullen zijn. 
Dat kun je niet voorkomen. 
Goed gelopen is dat de groepsindeling op basis van een zorgvuldige analyse aan de 
hand van goede criteria (grootte groepen, mogelijkheden kinderen, sociale 
verbanden) heeft plaatsgevonden. De wijze waarop de leerkrachten het met de 
groepen hebben besproken krijgt ook veel waardering, net als de 
informatiebijeenkomsten die als positief zijn ervaren. 
Leerpunten voor een volgende keer zijn: 
• Eerst de ouders (gelijktijdig) informeren, voordat de groepen worden 

geïnformeerd. 
• De groepen allemaal op hetzelfde moment informeren (voorkomen dat het gaat 

rondzingen). 
• Zorgen dat er dan voldoende ondersteuning voor de leerkrachten is (om groepjes 

eventueel samen te laten praten). 
 
9. Schoolplan 
Het Schoolplan wordt besproken. De MR stemt in met het plan met enkele kleine 
aanpassingen en een paar opmerkingen en afspraken: 
• Het is een goed leesbaar plan, ondanks dat er veel afkortingen en jargon in staan. 
• Er spreekt veel ambitie uit, het is van belang om ook daar prioriteiten in te stellen. 

Rolf geeft daarop aan dat hij een lijstje met prioriteiten heeft. 
• Het plan doet een groter beroep op ouders, dat is een risico gezien de afnemende 

beschikbaarheid van ouders. 
• Het plan richt zich (bewust) op de bovenkant van de markt met de academische 

basisschool, meer- en hoogbegaafdheid, kunst- en cultuur). Toch is er ook 
aandacht voor zwakkere leerlingen. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het Zorgprofiel 



van de school. 
• Afgesproken wordt om in het volgende OuderTevredenheidsOnderzoek (2013) in 

eerder geval 2 vragen mee te nemen: Het oordeel van ouders over het fenomeen 
Spetterproject en de wensen t.a.v. de (ook door Leerplein gestimuleerde) flexibele 
schooltijden. 

• Op basis van het schoolplan komt er een jaarplan / jaarcontract. Dat is een goede 
basis voor het gesprek van de MR met de directie. Rolf zorgt dat de MR het 
jaarplan krijgt. 

 
10. Vergaderschema 2012 - 2013 
Het vergaderschema wordt met enkele aanpassingen vastgesteld. 
 
10.a. Schooltijd woensdag een kwartier verlengen 
De MR stemt hiermee in. Sluit aan bij eerder geuite wens. Wel verbindt de MR de 
voorwaarde aan haar instemming dat de hiermee ‘gewonnen’ dagen voornamelijk 
worden ingezet voor het verlengen van vakanties en zo min mogelijk voor losse 
studiedagen. 
 
11. Internetprotocol en Social media 
Doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 
12. Terugkoppeling GMR 
Nicole meldt dat een belangrijk thema in de GMR komend jaar de inrichting van het 
bestuur zal zijn. Dit vanwege het vertrek van Otto Meulendijk en de bezuinigingen in 
het onderwijs. 
 
13. Agendapunten volgend MR-overleg (19 september) 
• Taakverdeling binnen de MR: 

o Voorzitter, plv. voorzitter, liaison GMR, etc. 
o Stemgerechtigden 

• Concept Huishoudelijk reglement 
• Speerpunten 2012 – 2013 
• Protocol Internet en Social media (ter vaststelling) 

 
14. Rondvraag 
• Steven en Simon worden bedankt voor hun inzet en deskundigheid in de MR de 

afgelopen jaren. 5 september zal er ‘officieel’ afscheid van ze worden genomen 
met een etentje. Marijke zal iets reserveren en Margreet uitnodigen. 

• Simon bedankt ook Roslyn, die helaas niet aanwezig kon zijn, voor haar inzet in 
de MR. 

• Nicole vraagt naar de Cito-score. Rolf geeft aan dat het weer goed is (beter dan 
gemiddeld) terwijl er ook een aantal leerlingen heeft meegedaan die vmbo-kader 
gaan doen en daarom niet mee hadden hoeven te doen met de toets. 

• Rob geeft aan het deelnemen aan de informatieavonden voor de groepen 1/2 
vanuit de MR voor zijn rekening te willen nemen. 

• Simon bedankt de hele MR voor de samenwerking en memoreert een aantal 
opvallende zaken uit de MR: 
o De positief kritische houding, soms als lastig ervaren, maar dat mag best voor 

een MR. 



o Het vertrek van de ene directeur (een proces van een paar jaar) en de komst 
van de nieuwe directeur. 

o De verschuiving van facilitaire zaken naar meer beleidsmatige zaken. 
o De constatering dat het onderwijs op de Heuvellaan goed in elkaar zit. Hij 

geeft complimenten aan het team. 
o De totstandkoming van de BSO en de TSO. 
o De verbouwingen en de vasthoudend van de MR om iets aan het dak te doen. 
o Hij bedankt voor de open en positieve sfeer en het vertrouwen dat hij over en 

weer heeft ervaren. 
 
13. Sluiting 
Simon sluit om 22.10 de vergadering. 
 
 


