
MR vergadering 25 mei 2016 

Aanwezig:  

Gerard Wind (voorzitter), Patrick Coenen, Vivian Spapens (directeur), Petra Kleijnen, Andrea Keijsers 

1. Opening en vaststelling agenda. 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Naar aanleiding van verslag 17 maart 2016. 

- Treintje speelplaats: Thei heeft e.e.a.  gerepareerd aan de klimtoestellen. Ook is de 

keuring van de speeltoestellen onlangs gedaan.  

-      Sponsorstichting: Ron Goessens nogmaals benaderen voor vergadering te plannen nog 

voor einde schooljaar. (tegels speeltoestel) 

-      Studiegelden: MR budget waar je recht op hebt, moet eigenlijk opgenomen worden in de 

begroting. Innovo geeft aan, als er geld nodig is, kan dit aangevraagd worden. We nemen het 

standaard mee in de agenda.  

 

3. Onderwerpen jaarkalender MR 

De directeur geeft uitleg over de in te vullen lesuren van het schooljaar 2016-2017. 

Studiedagen worden nu op de woensdag gepland. In Cupella zal voor iedere leerkracht 

helder gemaakt worden hoeveel uren er gemaakt worden. Leerkrachten vullen dit 

afzonderlijk in. Op deze manier krijgen we de ureninvulling/werkdruk in beeld gebracht.  

 

4. Schooljaarplan 

- Rekenen: rekening houden met implementatie van zeker 1 jaar. Ook werken aan een 

rekenvisie. Nieuwe leerkracht heeft LB rekenen. Bij de activiteiten zetten we dat de 

rekenwerkgroep een planning maakt voor de komende 3 jaar, ook denkende naar 

scholing. (6 bijeenkomsten voor rekenwerkgroep/ unitvergadering). 

- Tevredenheidsonderzoek: is uitgewerkt, wordt eerst in team besproken en daarna ook 

naar MR. 

- Voor 1 juli 2016 moet schooljaarplan goedgekeurd worden door MR 

- Directeur zorgt dat het schooljaarplan aangepast wordt en doorgestuurd wordt aan team 

en MR. Aangepaste punten worden weer rondgemaild. Belangrijk is dat, mocht er iets 

dringend worden aangepast, er voldoende tijd moet zijn om eea aan te passen. We 

spreken af dat iedereen het voor 8 juni bekeken heeft en opmerkingen doorgemaild 

worden.  

- Plan wordt nog in team besproken 

 

5. Samenstelling MR nieuwe schooljaar 

Jos gaat met pensioen dus daarvoor komt een teamplek vrij. Er wordt nagekeken of er nog 

een nieuw teamlid bijkomt of dat we kiezen voor 2 teamleden/ 2 ouders. We bekijken het 

reglement of dit kan én wat we zelf als MR willen. Het moet gelijkwaardig zijn, lkr/ ouders. 

 

6. Terugkoppeling schoolse zaken 

- Gezonde school toegekend op sport en wordt nu ook aangevraagd op gezond eetgedrag. 



- Opruimdag, schooljaar 2016-2017 ook opruimdag inplannen op een vrijdag (wellicht 10 

maart). In de ochtenduren met de kinderen en in de middag met de uren. 

7. Ingekomen stukken  

Geen ingekomen stukken 

8. Wat er nog ter tafel komt…… 

- Gerard: Verslagen van oudergesprekken worden deze nog gestuurd? Dit moet in het 

team besproken worden. Wellicht het initiatief bij ouders leggen. Goed communiceren 

- Patrick: Accenture, consultancy bedrijf: (Patrick Coenen) 1x per maand 

automatiseringsles vanaf groep 4, beste in te zetten groepen 7 en 8. Helemaal gericht op 

basisscholen om leerlingen kennis te laten maken met automatisering en 

programmering. Is er interesse? 

- Vivian: begroting is akkoord? Ja deze is akkoord. 

- Vivian: licht de formatie toe, gr ½ a, gr 1/2b, gr 1/2c, gr 3, gr 4, gr5, gr 5/6, gr 7, gr 8.  

- Petra: hoe gaan wij, naast de standaard stukken, de MR vormgeven? Hoe communiceren 

we met elkaar? Structuren vastleggen. Wellicht aan het begin van het schooljaar deze 

vergadering plannen.  

  


