
  
  
  

  
                 Notulen MR vergadering 
  

Datum bespreking: 19-09-2017    

Plaats bespreking: Rijen  Opgesteld door: Amy van Beers en Karin Leeggangers 

Aanwezig: Joris, Claudia, Mieke, Sven, Karin 
  

Afwezig :  Amy, Herman (beide door ziekte) 

  

Punt.:  verslag:  actie:  

1  Opening 19.00u    
  

2.  Uit de vorige notulen:  
Musical in de boodschap of in de aula?  
Nadelen van de musical in de Boodschap: 

- De kosten zijn hoger dan dat het doet vermoeden, alle extra’s brengen 
kosten met zich mee. Alles is mogelijk, maar wel tegen een meerprijs. 

- Intimiteit verdwijnt. 
- Praktisch gezien onhandig i.v.m. decorbouw, oefenen etc. 

Aankomend schooljaar worden er meer voorstellingen dan voorgaande jaren 
voor genodigden in de aula van de school. 

  

3  Ingekomen post / mededelingen   
Er wordt een nieuwe enveloppe aangemaakt.  

  
  

4 Jaarverslag MR 
Claudia leest hem nog één keer door, daarna kan hij op de site als PDF bestand.  

 

5 Inventariseren scholingsbehoeften MR  
Op dit moment is er geen scholingsbehoefte. We houden de opties wel open. 

 

6 GMR  
Zie bijlage voor de laatste notulen. 
Bespreekpunt 6: Kader levensbeschouwelijke identiteit. 
Hoe ziet het kader document voor de PC identiteit binnen de stichting, wat 
houdt dit in voor de Vijf Eiken? 
Karin vraagt dit na bij Evelien 
 
Verbetering: communicatie/ overleg tussen MR en directie. 
Er is een gesprek geweest tussen de voorzitter en de directeur. Nu wordt er 
samen met de directeur, voorafgaand aan de MR vergadering, de agenda 
besproken.  

 Karin 

7 Ouderraad 
Begroting ouderraad is besproken en goedgekeurd.  

 

8 Profilering MR  
Evalueren. Is het zo voldoende? Nieuwe ideeën? 
We blijven stukjes plaatsen vanuit de MR in de nieuwsbrief eventueel verwijzen 
naar de notulen bijv. d.m.v. een foto. 
 
MR info op de vijf eiken app?  

 
 
 
 
 
Sven 



Het volgende zouden we er graag op willen hebben: 
- Informatie: dit is de MR en hoe te bereiken (e-mailadres) 
- Doorlinken naar de site waar ook de notulen te vinden zijn. 

Sven vraagt na bij Tim wanneer de eerstvolgende update van de app is, zodat we 
weten wanneer we het klaar moeten hebben en hoe vaak dit updaten kan. 
Tevens kijkt Sven naar de informatie voor in de app en voor op de website. 
 

9 Ouderbetrokkenheid 3.0  
Waar staan we nu?  
A.s. donderdag is er een kick-off met alle betrokken ouders en leerkrachten. Er 
wordt bekeken wat we nog moeten doen voor het keurmerk en hoe we dit 
schooljaar verder gaan. 

 

10 Oudertevredenheidsonderzoek  
Wordt verschoven naar de volgende vergadering. 

 

11 Jaarplan 2016-2017  
Evalueren. Welke doelstellingen zijn behaald?  
We schuiven dit door naar de volgende vergadering 

Herman 

12 Jaarplan 2017-2018  
Toelichting nieuwe jaarplan door Herman. Adv WMK enquête.  
Wordt verschoven naar de volgende vergadering. 

 

13  RIC+ Ziekteverzuim   
Toelichting door Herman. Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 
  

 Herman 

14  Huisvesting/ leerlingaantallen  
De plaatsing van de sporthal kan van invloed zijn op de bouw.  
Verder is er nog veel onduidelijk.   
Hier horen we de volgende keer meer over. 

Herman  
  
  

16 Rondvraag 
Joris: Vanuit een ouder is er een vraag gekomen over de mogelijkheid tot 
schoolmelk bij Kinderstralen? 
Dit is er wel geweest, dit was prijzig en werd nauwelijks gebruik van gemaakt. Er 
is wel een mogelijkheid tot het koud zetten van eigen melk in de grote koelkast. 
 
Claudia: De kinderen uit de nieuwe groep 7 crossen gevaarlijk over straat. Is dit 
al bekend? 
De wijkagent is al ingeschakeld en er zijn gesprekken met de directie over 
verdere aanpak. Er is aandacht voor. 
 
Communicatie naar de ouders: 
De melding van het push-up bericht van de app was niet handig. Deze verdwijnt 
naderhand en niet terug vinden. Belangrijk nieuws: geen pushmelding. Had 
wellicht in de nieuwsbrief opgenomen kunnen worden.  
Teveel manieren van communiceren. Mail, app, website, klasbord, nieuwsbrief. 
Idee: zoveel mogelijk verwijzen naar de nieuwsbrief. 
Sven vraagt het na bij Herman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sven 

  Agenda punten / ACTIELIJST      

   Vragen aan Esther welk onderzoek er afgenomen wordt.   Amy  

 Huisvesting/ leerlingaantallen op de volgende vergadering Herman 

 Esther, Margriet uitnodigen breinbrekers, bij-werkers  Karin/Amy 



 Kader levensbeschouwelijke identiteit navragen Karin 

  
 


