
  

MR vergadering 

Datum bespreking: 24-01-2023    

Plaats bespreking: teamkamer de Vijf Eiken Opgesteld door: Kirsten Smulders 

Aanwezig: Sven, Wendy, Fieke, Ilse, Inge en 
Kirsten  

Afwezig: Lara 

   

 verslag:   tijd: actie:   

1 Jaarplan 2021-2022 evalueren + nieuw jaarplan 2022-2023 toelichten 
We evalueren het jaarplan van het afgelopen schooljaar en bespreken of de 
doelstellingen zijn behaald.  
 
Ferry licht het jaarplan van komend schooljaar toe. 
 
Vraag die we stellen is of er van afgelopen jaar en van dit schooljaar een 
jaarplan is.  
 
Het jaarplan wordt tegenwoordig niet meer geschreven in een word document, 
maar wordt samengesteld op een website (mijnschoolplan.nl). 
Het vorige schoolplan liep van 2019-2023, nu wordt er een nieuw schoolplan 
opgesteld. Alle doelen worden geëvalueerd en er worden nieuwe doelen 
gesteld.  
In het jaarplan komen de punten uit het schoolplan weer terug. Er kan jaarlijks 
geëvalueerd worden, maar het bijstellen van doelen moet wel realistisch zijn.  
 
In maart starten alle tevredenheidonderzoeken weer bij leerlingen, ouders en 
medewerkers. Dit is dan ook weer direct de start van een nieuw schoolplan.  
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2 Jaarbegroting cluster Vijf Eiken/Anspach 
Ferry licht de nieuwe begroting toe. 
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3 Subsidie basisvaardigheden 
Ferry licht het plan toe en vraagt instemming van de MR. 
 
Er is een plan geschreven waarin staat hoe de subsidie besteed wordt. De 
subsidie mag met terugwerkende kracht worden ingezet. Hij loopt officieel tot 
31 januari 2024.  
Er wordt ingezet op professionalisering en aanschaf van materialen die de 
ontwikkeling van basisvaardigheden taal en rekenen ondersteunen.  
De MR is akkoord met het activiteitenplan. Fieke stuurt Ferry nog een mail met 
het akkoord.  
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4 Status traject Kindgericht werken  
Ferry vertelt wat de status is van het traject kindgericht werken en waar we nu 
staan als school. 
 
De eerstvolgende studiedag wordt er samen bekeken hoe een schooldag er in 
het nieuwe concept uit gaat zien. Welke taal gaan we met elkaar spreken? Hoe 
gaan we het gebouw zo aanpassen dat het makkelijker wordt om samen te 
werken. Ieder kernteam is bezig met ontwikkeling en onderzoek.  
Het schooltijdenonderzoek kunnen we hieraan koppelen. Het is belangrijk om te 
kijken welke schooltijden passen bij de nieuwe ontwikkeling. Als er nu snel een 
keuze wordt gemaakt voor bepaalde schooltijden zonder goede onderbouwing, 
creëren we misschien wel meer onrust. Het is belangrijk om een goed 
onderbouwde keuze te maken die vanuit visie gemaakt wordt.  
Ouders hebben wel behoefte aan een concrete datum. Een open eind werkt niet 
meer. Ferry stuurt een mail naar ouders met een update.  
 
Wat betreft kinderstralen lopen er gesprekken om te kijken wat er mogelijk is 
om de overblijf te verbeteren.  
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5  Status IKC 
Ferry geeft een update over het traject rondom het IKC.  
 
Er kijkt een expert vanuit Humankind mee die helpt met het opzetten van een 
IKC. Haar werk is het begeleiden van trajecten waarin IKC’s worden opgezet. 
Stap voor stap worden alle stappen richting een IKC doorlopen. Op deze manier 
kan er niets worden overgeslagen.  
Er lopen kleine dingen (pedagogisch medewerker die begeleidt bij de kleuters) 
en er wordt steeds verder ontwikkeld.  
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6 Schooltijdenonderzoek  
Wat is de status van dit onderzoek. Is er nog iets nodig vanuit de MR? 
 
Zie punt traject kindgericht werken. 
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7  Verkeersveiligheid 
We bespreken de verkeerssituatie rondom de school. 
 
Vorig jaar hebben we een actie gehouden waarbij kinderen rode kaarten hebben 
uitgedeeld aan foutparkeerders om de verkeerssituatie onder de aandacht te 
brengen. De situatie is nog niet veel veranderd, er zijn nog steeds veel 
foutparkeerders vooral aan de voorkant. We vragen nu aan Daan of hij nog eens 
contact wil opnemen met de wijkagent. We hebben de vorige keer gezegd da de 
volgende stap het uitdelen van boetes is. Dit lijkt ons nu de juiste volgende stap.  
Daarnaast is het wellicht nog een idee om weer eens te kijken naar de 
verkeerssituatie. Er lagen ooit tekeningen voor een kiss en ride. Die plannen zijn 
niet doorgegaan vanwege de kosten. We vragen Daan of er nog plannen liggen.  
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8  Begroting Explora 
Sven heeft nogmaals bij Jolanda nagevraagd hoe het precies zit met het verschil 
tussen de ouderbijdrage van Explora 4/5/6 en Explora 7/8. 
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Sven belt even met Jolanda om duidelijk uit te kunnen leggen wat onze vraag is. 
Het voorstel is om een gelijk bedrag te factureren of om een duidelijke uitleg te 
geven.  
 

9  Plannen nieuwe vergaderdata 
Inge is vanaf de volgende vergadering onderdeel van de PMR. We bespreken 
welke dag de voorkeur heeft en welke data uitkomen. 
De nieuwe data zullen op een maandag of donderdag vallen, te weten: 

- Maandag 6 maart 2023 
- Donderdag 20 april 2023 
- Donderdag 25 mei 2023  
- Maandag 3 juli 2023 

15  

 Rondvraag 
- Wat is er aan de hand met Parnassys? Resultaten worden dicht gezet, 

omdat de rapporten worden opgebouwd. We moeten even checken of 
het komt door de storingen waar we als medewerkers ook last van 
hebben of doordat alles is dichtgezet.  

- Hoe bevalt het afschaffen van de bel en is dit geëvalueerd? De OMR 
krijgt signalen van ouders dat sommige groepen erg laat naar buiten 
komen. De PMR laat in de memo een reminder opnemen, zodat 
iedereen weer even oplet.  
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   Actielijst: 
- Wendy vraagt na bij de MR academie of dat de zittingstermijn van de 

OMR verlengd mag worden, zodat niet 2/3 van de MR verandert.   

   

 


