
  
Notulen  M.R.-VERGADERING 18-02-2019  
Aanwezig: Marlijn Kuipers, Mien van der Woude, Roel Hoomans, Esmee Roost, Maarten Smeets, 
Huub Compen, Claire Koonings  
Afwezig: Maartje Sak, 
Notulist: Roel  
Locatie: de Boogurt  
  
  
1. Opening (19:30)  
Agenda is vastgesteld 

  
2. Notulen vorige vergadering (19:35)  
Notulen vorige vergadering vastgesteld. 
 
Actiepunten:  
 
Periodiek informeren bij OR door MR-geleding door Maarten Smeets, wordt doorgeschoven naar de 
volgende MR-vergadering. 
 
Klachtenregeling wordt eveneens doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering omdat Maartje 
Sak die erover zou vertellen verhinderd was bij deze vergadering. 
  
3. Mededelingen SKOZOK, directie / team. (19:40)  
 
Pensioen Huub + opvolging (per 1 september 2019)  
Er is een Matchingsadviescommissie in het leven geroepen die op maandag 25 februari een gesprek 
zal voeren met de beoogde nieuwe directeur van cluster 14 (“De Boogurt & De Schatkist”). Deze 
commissie bestaat uit Jessy Ras (leerkracht “De Schatkist“), Inge Reijnders (ouder “De Schatkist”), 
Maarten Smeets (ouder “De Boogurt”) & Roel Hoomans (leerkracht “De Boogurt”). Samen met Lieke 
Bemelmans en Tonny van Geel van Skozok vormen zijn de Benoemingsadviescommissie (BAC). 
Volgens procedure wordt t.z.t. gecommuniceerd met de achterban over de uitkomst van dit gesprek. 
 
Voorafgaand aan dit gesprek is middels een mail naar alle collega’s gevraagd om inhoudelijke input 
voor het gesprek. Collega’s hebben vooral succes gewenst en hebben verder geen gehoor gegeven 
aan de oproep om inhoudelijke toevoegingen die meegenomen zouden kunnen worden in het 
gesprek. 
 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Dit wordt doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering omdat de uitslagen nog niet bekend zijn 
en de enquête nog lopend is. 
   
Resultaten M-toetsen 
Alle resultaten zijn bekend. Op dit moment zijn de leerkrachten bezig met de analyses van deze 
resultaten. De leerkrachten hebben op de studiedag van 14 februari een tweede cursusbijeenkomst 
gehad over het analyseren en duiden van toetsgegevens. Dit is gebeurd onder leiding van 
onderwijsadviesbureau Wolters. De leerkrachten hebben inhoudelijk leren analyseren op vakgebied 
op groepsniveau als leerling specifiek. Ook zijn de groepsbesprekingen tussen KO en 
groepsleerkrachten van start gegaan. In de volgende MR-vergadering vertelt de directie wat meer over 
de uitslagen van de M-toetsen en de vervolgstappen die genomen zijn naar aanleiding van de 
eergenoemde analyses.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Concept begroting (begrotingsbespreking 9-11)  
De begroting is definitief. Investeringsbegroting is vastgesteld op €55.000,- waarvan €41.000,- naar 
meubilair zal gaan. €5.000,- gaat naar hardware / ICT. Nog eens €5.000,- naar een buitenberging / 
overkapping voor de fietsen van de leerkrachten. Tot slot nog €4.000,- naar ontwikkelingsmaterialen 
voor de groepen 1 t/m 3. 
 
In de jaren 2020-2021-2022 zal er €15.000, €10.000, en nog eens €10.000 begroot worden voor 
chromebooks. 
 
In 2020 komt ook het vervangen van Alles in 1 op de begroting. Vooralsnog wordt deze methode 
alleen nog gebruikt voor de wereldoriënterende vakgebieden en voor Engels. De afgelopen jaren is 
deze methode uitgekleed door dat er gekozen is voor een aparte taal- en spellingsmethode. Ook voor 
begrijpend lezen wordt de methode niet meer gebruikt. Daarom willen we voorafgaand aan het 
schooljaar 2020-2021 zoeken naar mogelijke geschikte en betaalbare vervanging van 
eerdergenoemde vakgebieden. Om dit verder te onderzoeken wordt t.z.t een werkgroep in het leven 
geroepen    
 
Inventarisatie leerlingen aantal, prognose groep 1 en 2 i.v.m. gebouw/lokalen  
Het leerlingaantal is hoger dan gedacht. De school is ooit gebouwd op ca. 275 leerlingen. Nu 
overschrijden we voor het tweede opeenvolgende jaar de 300 leerlingen. Er is een wethouder van de 
gemeente op school geweest. Bij hem is een “balletje” opgegooid voor aanbouw in de toekomst. Hij 
stond hier in principe niet onwelwillend tegenover.  
 
Vooralsnog wordt na de carnavalsvakantie een extra lokaal beneden gebruikt door groep 6. Dit geeft 
de betreffende groep wat meer bewegingsruimte en de groepen 5, 7 en 8, hebben hierdoor op de 
bovenverdieping wat meer ruimte. De ruimte beneden betreft een groot lokaal omdat dit voorheen één 
van de twee ruimtes was van de PSZ “Hummelhonk”. Aanstaande donderdag 21 februari, wordt 
bovenstaande gecommuniceerd met ouders.   
 
Formatie, evaluatie en concept (n.a.v. tel datum 1 oktober) 
Dit heeft de aandacht maar hierover kan pas meer verteld worden wanneer de inschrijvingen bekend 
zijn. Net als de vorige jaren, wordt e.e.a. tijdig met de MR gecommuniceerd.  
  
Landelijke staking onderwijs 15 maart: 
“De Boogurt” is deze dag gesloten i.v.m. de landelijke stakingsactie. Er was onder de  
leerkrachtengeleding van “De Boogurt” voldoende animo om het werk op deze dag neer te leggen.  
 
Hummelhonk 
Marlijn heeft navraag gedaan bij Hummelhonk of er zaken zijn waar zij tegenaan lopen. Zij gaven aan 
dat het soms niet duidelijk is wanneer de speelzaal wel/niet bezet is. Zij koppelen dit zelf terug met de 
kleuterbouw. 
 
Extra studiemiddag 2 april 
De Boogurt en De Schatkist hebben gevraag voor een extra studiemiddag op dinsdag 2 april zodat 
beide teams bezig kunnen zijn met een studiemiddag rondom werkdruk bij leerkrachten, Tijdens deze 
studiemiddag leren leerkrachten zichzelf beter kennen en leren a.h.v. management drives. De MR 
gaat akkoord met deze extra ingelaste studiemiddag 
 
4. Informatie uit het jaarplan (20:40)  
 
Vakantierooster  
Vastgesteld & goedgekeurd. “De Boogurt” wijkt niet af van het vakantierooster van overige 
schooljaren. 
 
Zorgplan, vaststellen 
Het is niet duidelijk of er een SKOZOK zorgplan is of dat “De Boogurt” een zorgplan heeft. Roel gaat 
navraag doen bij onze KO’er Monique van den Reek. 
 
Onderwijstijd, bespreken en vaststellen  



Voor het schooljaar 2020-2021 worden de onderwijstijden niet gewijzigd en goedgekeurd. Voor het 
schooljaar 2021-2022 staat de school wél voor wijzigingen in de onderwijstijden. Deze zullen in de 
MR-vergadering verder toegelicht worden 
 
Bouwplan; presentatie Roel  
Roel heeft het bouwplan gepresenteerd en hierbij vooral uitleg gegeven over leren, leren, 
gepersonaliseerd leren en de agendapunten van de overige werkgroepen in het schooljaar 2018-2019 
 
MR Esmee stelt zich herkiesbaar  
Esmee stelt zich graag herkiesbaar voor een nieuwe periode. Binnen de MR is hier zeker draagvlak 
voor! Overige gegadigden kunnen zich eventueel melden.  
  
5.   informatie uit de GMR (21:00)  
Geen relevantie informatie die gedeeld is in deze vergadering.  

 

6.   Rondvraag (21:10)  
Er waren geen vragen. 
  
7.   Sluiting (21:20)  
  
  
De vergaderdata voor de MR:  
- Maandag 15 april 2019, locatie Boogurt, 19.30 uur  
- Maandag 17 juni 2019, locatie de Schatkist, 19.30 uur – gezamenlijk  
  
Notulen:  
- Maandag 15 april 2019, Marlijn  
- Maandag 17 juni 2019, Mien 

 

Actiepunten: 

Informeren bij de OR of er nog zaken zijn die in de MR, meegenomen dienen te worden: Maarten 

Smeets & Maartje Sak 

Klachtenregeling: Maartje Sak 

Completeren van de notulen van de MR-vergaderingen op de website / geschakeld met de dropbox: 

Maartje Sak, Marlijn Kuipers, Mien van der Woude, Jeanine Spee, Roel Hoomans 

Navraag doen bij Monique van den Reek (KO) over het zorgplan: Roel Hoomans 

Informeren over de t.z.t. afgeronde MAC-commissie die op zoek gaat naar een nieuwe directeur voor 

cluster 14: Maarten Smeets & Roel Hoomans 

Uitslag ouders tevredenheidsonderzoek: Claire Koonings & Huub Compen 

Uitleg over de uitslagen en vervolgstappen n.a.v. analyses van de M-toetsen: Claire Koonings & Huub 

Compen 

Formatieplannen: Huub Compen & Claire Koonings 

Toelichting onderwijstijden schooljaar 2021-2022 en agenderen om deze goed te keuren in een MR-

vergadering:  Marlijn Kuipers, Mien van der Woude, Roel Hoomans 

Agenderen mogelijke verlenging lidmaatschap MR Esmee en/of uitroepen verkiezingen n.a.v. 

eventueel aangemelde kandidaten voor lidmaatschap MR: Maartje Sak   

 



 


