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MR vergadering Notulen 

Datum Donderdag 18 april 2019 

Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats ’t Bossche Hart 

 

 

1. Opening 

Iedereen is aanwezig. 

 

2. Notulen vorig overleg 

13 maart 2019 

De notulen zijn akkoord en worden vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen vanuit school 

a. Continurooster. 

Er is een enquête richting de ouders gestuurd om te peilen hoe groot de steun is 

onder de ouders ten bate van het continurooster. Het continurooster wordt 

ingevoerd wanneer 60% positief stemt. De telling wordt door de MR gedaan. Het 

resultaat is. Ruim 41% stemt tegen.  

Jan vertelt dat hij zich er bij neerlegt, maar dat er wel een roosterwijziging zal 

komen waarbij er vroeger begonnen wordt (8.30uur) een kortere pauze tussen de 

middag en de dag om 15.00 klaar zal zijn. Hetgeen eveneens ten goede moet 

komen aan de aandacht ban de kinderen en de dagindeling van de leerkrachten. 

Dit is nieuw voor de MR en Jan legt e.e.a. uit aan Daniëlle die hier ook nog vragen 

over heeft. 

 

b. Pesten en “klimaat”: 

In groep 4/5 is na een verhoogde onrust de situatie weer omgekeerd naar een 

positieve flow en loopt volgens Daniëlle alles weer goed. 

Verkeersveiligheid:  

In Groep zeven is het Nationaal Verkeersexamen afgenomen, met aanvulling één 

leerling uit groep acht. Alle leerlingen zijn geslaagd, en wijkagent Werner Koning 

heeft de diploma’s uitgereikt.  

Voor 16-5 heeft Jan de Verkeerskar aangevraagd. 

c. Formatie. 

In de onderbouw zal een belangrijke wijziging komen; de groepen 1 t/m 4 worden 

namelijk in een unit ingedeeld, met de notitie dat wel iedere klas in basis zijn 

eigen lokaal behoudt waar de dag begint en eindigt. Ook hier zullen de klassikale 

dingen zoals v.b. verjaardagen gehandhaafd blijven.   

In deze unit zullen gedurende de dag leerlingen anders dan klassikaal 

gegroepeerd kunnen worden ten bate van de individuele bevordering van 

bepaalde vakken.  

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Unit 

1/2/3/4 

Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
Afke Afke Dimphy/Lindy Dimphy Dimphy 

Lindy Lindy    

Vacature 2 Vacature 2 Vacature 2 Vacature 2 Vacature 2 

  Vacature 3 Vacature 3 Vacature 3 

Groep 5 Vacature 1 Vacature 1 Vacature 1 Vacature 1 Vacature 1 

Groep 6/7* Mariska Mariska Joselien Mariska Joselien 

Groep 7/8* Erin Erin Erin Erin Erin 

*verdeling groepen 6/7 en indeling leerkrachten is nog niet definitief 

 

Daniëlle staat niet in bovenstaand schema, vanaf september zal zij les gaan geven 

op de Schittering in Oudenbosch. 

Polle en Jamie krijgen vanaf augustus een voltijd aanstelling. 



MR 

De financiële steun die door de werkdrukregeling is gekomen komt ten goede aan 

een 0.5 leerkracht extra. Dit zal worden ingezet in de vorm van een 

onderwijsassistent en als vervangend docent om gym te geven. 

 

Daarnaast is er subsidie aangevraagd, met o.a. 1.5 dag extra formatie per week, 

voor leerkrachtondersteuning. Dit wordt gedaan in de vorm van caoching door 

Joselien aan leerkrachten; hetgeen innovatief voor de school moet zijn ivm de 

subsidie. 

 

d. Scholenbezoek. 

Aan de hand van een zelfevaluatie wordt het scholenbezoek voorbereid en het 

scholenbezoek ingevuld. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Jos 

Krebbekx heeft ook een beoordeling gedaan, waarbij het enige punt van kritiek 

de mindere resultaten van de middenbouw waren. 

Daarnaast heeft de inspectie een themabezoek afgelegd, hetgeen een 

onderbouwend karakter had. Ook de resultaten werden hierbij slechts 

mondeling toegelicht. Wanneer deze dusdanig slecht zouden zijn worden deze 

na een tweede bezoek gerapporteerd; wat niet aan de orde is. Enkele 

commentaren waren: 

- Degelijk en gemotiveerde toelichtingen 

- Complimenten aan Joselien Sweere 

- Het zorgoverzicht is top 

- Het team is blij met het groeidocument 

- Op tijd evalueren 

- Welke kinderen matchen qua leerlijnen en koppel deze om elkaar te helpen 

- SOP updaten en online plaatsen 

Kortom een positieve feedback met veel tips op detailniveau waar het team mee 

verder kan. 

 

 

4. MR 

a. Opbrengsten. 

Plan van Aanpak is opgesteld om dit te verbeteren 

b. Reactie vragen begroting. 

Nog geen antwoord 

c. Jaarplan / schooldoelen (follow-up). 

Er is een keuze gemaakt voor “schoolplan Light” 

Er wordt gewerkt aan een nieuw schoolplan, met oog op unitvorming. Planning 

van het huidig jaarplan verloopt naar wens en is op unitvorming voorbereid. 

d. Clustervorming (follow-up). 

Binnenkort is er een nieuwe bijeenkomst. 

e. Verkiezing (ouderengeleding): reacties. 

Er zijn geen reactie geweest, samenstelling blijft ongewijzigd. 

f. GMR: bezoek GMR, bijeenkomst 18 maart. 

GMR kan 13-6 aansluiten.  

 

5. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

6. Sluiting 

 

 

 

 

Overige vergaderingen 

15 Mei 2019 

13 juni 2019 

 


