
Notulen MR vergadering  3 maart 2020 

Verslag door Jonneke  

 

1. Vaststellen van de agenda 

 

2. Overleg met oudervereniging 

Aanpassing ouderbijdrage loopt via MR. Dit jaar is beter betaald dan vorig jaar. Bijdrage is 

vrijwillig (schoolgeld), daarnaast apart schoolreis. Schoolreis is niet vrijwillig. Is daarnaast ook 

leergeld aangevraagd voor leerlingen. Heeft iemand in school op zich gepakt. Mogelijk Karalinda. 

Heeft effect gehad.  

OV heeft weinig vergaderingen, moeilijk om team bijeen te krijgen, veel werkende moeders. 

Gaan in kleinere groepjes aan tafel.  

Planning vanuit docenten graag eerder versturen ivm voorbereidingen voor OV. Liefst ruim 

vooraf per mail, organisatie is daardoor makkelijker. OV geleding is kleiner geworden. Mogelijk 

meer van overige ouders vragen indien nodig. Volgend jaar stopt Monique als vz, Wytske neemt 

de taak over. 

 

Vragen aan MR: 

- Bij ALV genoemd: Mogelijk om weer te zwemmen bij Bijtelskil ipv sportdag? Afgelopen jaren 

fout gelopen in communicatie met Bijtelskil. Kwam forse rekening na afloop. Nu andere groep, 

kijken naar wat nu de mogelijkheden zijn? Was altijd heel leuk. Staat niet in de begroting dit jaar. 

Culturele uitje van vorig jaar was nog wat over, maar is deel ook van opgemaakt inmiddels. 

Zwembad is ook niet echt cultuur. Jonneke vraagt telefoonnummer om alvast contact te hebben. 

In elk geval meenemen voor volgend jaar, misschien nog dit jaar? Wordt misschien lastig. 

Kleuters ook mee laten doen of vanaf groep 3? Alleen met zwemdiploma? Rest waterspellen op 

het plein? Als je als enige in de groep nog geen diploma hebt, is dat niet leuk. Bij voldoende 

toezicht van ouders kan het voor de hele school.  

 

3. Mededelingen 

Gestopt met handjes schudden. Maar in hoeverre heeft het zin? Kinderen zitten wel aan elkaar, 

geven knuffels etc.  

 

4. Verslag + actielijst vorige vergadering (Bijlage 1) 

Geen punten 

 

5. Evaluatie open dag 

Stuk of 10 geweest. 4 overdag, 6 ’s avonds. Wel wat aanmeldingen binnen gekomen. Veel echt 

positief, sommigen alleen nog hier geweest. Sommigen kwamen voor tweede keer kijken. Bij 

peuterochtend waren 4 kindjes, daarvan sowieso 3 inschrijvingen. Cindy deed de rondleidingen 

kort, dat was wel goed. Was fijn en goed. Veel mensen met eerste kinderen ook. Zijn er gegevens 

van de kinderen? Gaat Cindy er nog achteraan? Nadia stuurde na een aantal weken altijd nog 

een kaartje. Vooral belangrijk om het warm te houden en voor als mensen nog extra vragen 

hebben.  

 

6. Rondje langs de velden, wat speelt er op school 

Heerst op het moment pfeiffer onder kleuters in het dorp.  

Iris is aan het kijken voor nieuwe methode voor lezen in groep 3. Wordt weer gekeken naar veilig 



leren lezen versie en lijn 3. Als voor lijn 3 wordt gekozen, moet voor de andere groepen ook weer 

gaan kijken voor andere methode voor andere groepen, die aansluiten daarop. Cindy kijkt wat 

verder nog aan vervanging toe is. Voor creatieve vakken is er nog geen methode op school. 

Kijken of daar budget voor is. Daarnaast WO los graag vervangen. Uitgangspunt van die methode 

is dat kinderen zelf onderzoeksvragen gaan bedenken. Voor de meeste kinderen veel te hoog 

gegrepen. Willen graag meer uit boeken/werkboeken werken.  

Rekenonderwijs ook aan het veranderen. Willen meer thematisch, voor langere tijd zelfde 

onderwerp. 

Afscheid voor Yvonne wordt georganiseerd. Heeft hier ruim 40 jaar gewerkt. Hele dag van alles 

geregeld voor haar 9.30-21.30. Yvonne was al boven formatie, komt niemand voor terug. Gaan er 

dingen mis? Ze doet veel aan ondersteuning.  

Cito groep 8 komt eraan, afscheidsmusical.  

 

7. Binnengekomen stukken  

-GMR (bijlage 2) 

Zittingstermijn gaat daar van 4 naar 2 jaar.  

-OV (geen verslag) 

-OPR De Driegang (geen verslag) 

-Uitnodiging congres School en armoede op 28 maart 

Geen belangstelling voor. 28 maart is op zaterdag. Speelt het hier? Waarschijnlijk wel een paar, 

voedselbank Altena is vrij groot. Mogelijk wat verborgen armoede.  

 

8. Focuspunten komende vergaderingen vaststellen 

Stukken zijn pas vandaag binnen gekomen van Jolyn.  

 

21 april: - SOP.  

- Eigen concept schoolgids.  

- Voorlopig formatieplan? 

- Evaluatie taakbelasting/taakbeleid afgelopen jaar? 

 

9 juni: - Marjolein vragen over GMR-zaken.  

- verkiezing MR voorbereiding 

- vaststellen vakantierooster 

- formatieplan komend schooljaar 

- taakbelasting komend schooljaar 

- Evaluatie citotoets/drempeltoets 

 

9. Rondvraag  + verslag voor Social Schools 

Talentmiddagen zijn erg verzwarend. Kunnen die wellicht op een andere manier worden 

vormgegeven? 

Duurzame uren zijn moeilijk in te zetten. En als je ze niet opneemt, krijg je juist extra taken. Dat is 

geen werkdrukverlichting. Wordt morgen besproken tijdens studiedag.  

 

Vergaderplanning – Verslag 

14 januari – ? 

3 maart – Iris 



21 april – Arieke 

9 juni – ? 

7 juli (reserve) - Iris 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – september 2019 

 

o(uders) 

p(ersoneel) 

Naam jaar van aantreden 

huidige 

zittingstermijn 

aftreden/herverkiezing 

O Jonneke (vervanging Jolyn) Sept 2019 

(Jonneke per jan 

2020) 

A/H: sept 2022 

O Christa sept 2017 A: sept 2020 

P Arieke sept 2018 A/H: sept 2021 

p Iris sept 2019 A/H: sept 2022 

    

Eind schooljaar 2020 aftredend en niet herkiesbaar (geen kinderen meer op school): Christa 

Eind schooljaar 2021 aftredend en herkiesbaar: Arieke 

Eind schooljaar 2022: aftredend en herkiesbaar: Jonneke en Iris 


