
 
 

Notulen M.R.-VERGADERING 19-02-2018 
Aanwezig: Roel Hoomans, Esmee Roost, Maarten Smeets, Maartje Sak,  Hanna van der Linden, 
Marlijn Kuipers, Monique Verhagen, Huub Compen 
Afwezig: Maarten 
Notulist: Marlijn 
Locatie: de Boogurt     
         
Voorbereiden: 
- begroting 
- dyslexie protocol 
- reglement afspraken TSO/BSO 
 
 
1. Opening (19:00) 
 
2.  Notulen vorige vergadering (19:05) 
- Het is prettig als er een actielijst toegevoegd wordt aan de notulen van iedere vergadering.  

  - actiepunten doornemen  geen bijzonderheden. 
- communicatie achterban Maarten? (volgende keer) 
- klachtenregeling meldingen. Dit heeft Maartje nagevraagd bij Daniëlle. Er komen meldingen binnen 
en dit zijn er maximaal 3 per jaar. Er zijn ook jaren dat er geen klachten zijn. De klachten worden naar 
tevredenheid opgelost.  
 
3.   Mededelingen SKOZOK, directie / team. (19:15) 
- Uitkomst peiling continu rooster 
Uit de enquête is gebleken dat er op de Schatkist minder positieve reacties zijn dan op de Boogurt 
(58 procent voor). Op Schatkist geen verdere acties. Op de Boogurt is voor het afnemen van de 
enquête gezegd dat er bij 50% positieve reacties of meer er in ieder geval verder actie ondernomen 
moet worden.  
 
-Enquête was niet helemaal helder voor de ouders en kon op verschillende manieren geïnterpreteerd 
worden. Esmee en Maartje hebben hierover reacties van ouders gekregen.  
-Het is van belang om geluiden binnen het personeel aan te horen en mee te nemen.  
-Huub neemt leiding bij verdere acties. Esmee en Maartje willen hierin meedenken.  
-Het is belangrijk om zuivere informatie n.a.v. de enquête door te geven naar zowel team als ouders.  
 
- werkbegroting de Boogurt 2018 
Zie investeringsbegroting.  
-Meubilair (voorkeur gr. 3 t/m 6 eerst), hardware (digibord), nieuwe taalmethode. Geplande 
investeringen 2019 --> resterend meubilair. 
 
4.   Informatie uit het jaarplan (19:35) 
a. Formatie (rond april) 
b. Vakantierooster / studiedagen?  

- 6 december 2018 studiedag &14 februari 2019 studiedag 
- Directie maakt rooster voor alle studiedagen en dit wordt naar de MR gestuurd 

 
 
 



c.  Bouwplan  
Bouwplannen van zowel onder- als bovenbouw bekeken en besproken. We hebben 
afgesproken om de evaluatie van het bouwplan begin komend schooljaar met elkaar te 
bespreken. In februari 2019 kijken we samen naar het bouwontwikkelingsplan van 2018-
2019. 

d. Protocol Dyslexie  
Handig is dit op de website geplaatst kan worden voor degene die het nodig heeft. Marlijn 
vraagt na bij Huub of dit geplaatst mag en kan worden.  

e. Reglement / afspraken TSO/BSO  
-TSO --> Heeft alle afspraken etc. heel duidelijk op papier staan.   
-BSO --> Moeten we iets met afspraken/regels over ophalen van kinderen?  
Klikkelstein mag ‘hun’ kinderen binnen ophalen, de rest haalt de kinderen bij de poort op.  
Het is handig om in de schoolgids aan te geven dat dit een afspraak is.  
- Huub--> Het is fijn als er enkele regels in de schoolgids komen te staan over waar de 
kinderen opgehaald worden die naar een opvang moeten. Maartje sluit dit kort met Huub.  

 
5. GMR (19:55) 
-  
 
6.   Rondvraag (20.00) 
-Esmee en Maartje brachten een punt in over de lokalen. Er wordt op het schoolplein gespeculeerd 
over de lokalen. Het leerlingaantal is gegroeid, maar hebben we nog wel genoeg ruimte? Er is 
besproken dat het overblijflokaal beneden wellicht ook als lokaal gebruikt kan worden.  
 
-Hanna geeft aan dat er budget komt vanuit PO in actie. Voor school van 225 leerlingen ongeveer 
35000 euro. Het geld gaat naar de scholen en de MR mag instemmen met ideeën.  
 
-Maartje geeft aan dat ze zich afvraagt waarom de kinderen pas in februari rapporten krijgen en er 
gesprekken volgen. 
Er is een tijd geweest dat de kinderen 3 rapporten mee naar huis kregen, maar de Midden toetsen 
zaten hier heel dicht op. We vinden het belangrijk om de Cito mee te nemen bij het maken van het 
rapport. Daarom hebben we gekozen voor kennismakingsgesprekken en daarna de 
rapportgesprekken inclusief de Cito resultaten. Wellicht van belang om ervoor te zorgen dat dit 
bekend is bij nieuwe ouders. Maartje bespreekt dit met Huub. 
 
-Schoolfruit --> Op de Schatkist krijgen de kinderen iedere pauze schoolfruit. Is er een reden voor dat 
de Boogurt dit niet doet? 
 
-Roel; uitje MR, 18 mei of 1 juni. Komen we de volgende keer op terug. 
 
 
7.   Sluiting (20.05) 
 
* vergaderdata MR  
 

 23 april 2018 (19.00 uur de Boogurt) 
 11 juni 2018 (19.30 uur gezamenlijk schatkist) 

 
* Notulisten: 
Maarten, Roel, Marlijn 
 



Actielijst; 

Huub; 

-Verdere acties peiling continu rooster 

-Rooster studiedagen schooljaar 2018-2019 

Maarten;  

-Communicatie achterban 

Marlijn; 

-Eventueel het plaatsen van protocol dyslexie op de website, navragen bij Huub 

Maartje; 

- Afspraken ophalen kinderen BSO in de schoolgids  bespreken met Huub 

- Bespreken met Huub hoe en of communicatie naar (nieuwe) ouders over keuze rapporten en 

gesprekken in februari moet zijn 

 
 


