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Datum:  9 mei 2019 Tijd: 19.30u Locatie: JDG 

Algemeen 

Aanwezig:  Hannie Dalhuisen (voorz) 
Peter Fiechter  
Hendrik Metselaar (notulen) 
Stephanie Kervezee 
Bastiaan Korving  
Amy Spaans 
Mariska Schrage 
Ellen de Boer (notulen) 
Femke Privé (Directie) 
 

   

Afwezig: 
Genodigden: 
Voorzitter: 
Secretaris:   

Ellen Silvertand  
 
Hannie Dalhuisen 
Ellen Silverentand 

   

Notulist: Hendrik Metselaar    
Notulen nummer 
Datum volgende vergadering: 

1819_7 
13 juni 2019, Jacob de Graefflaan 

   

Agenda  

1 Opening & Notulen 
2 
3 
4 
5 

Mededelingen Directie 
Update nieuwbouw 
Hoornsmodel 
Terugkoppeling visie bijeenkomsten 

6 Schoolplan 
7 Gesprekkencyclus 
8 
9 
  

WVTTK 
Rondvraag 
 

1 Opening & Notulen 

Notulen van vorige vergadering ontbreekt nog. 

2. Mededelingen Directie 

Er is naast een digitale schoolgids ook een papieren kleutergids voor ouders van 
kleuters.  De GMR zoekt mensen voor MR. 
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3. Update nieuwbouw 

Opkomst was goed tijdens de laatste informatiemiddag. De architect had een goed 
verhaal en de informatie is overgekomen bij de ouders en ouders hebben 
aangegeven dat deze informatiemiddag erg prettig was, ook vanwege het tijdstip. 
De planning van de nieuwbouw blijft hetzelfde, kerst 2019 verhuizen. 
Verhuisplannen worden opgesteld. WABO loopt (aanvraag omgevingsvergunning). 
 

 

4 Nieuwe Pauzetijden 

De ouderraadpleging t.a.v. de nieuwe pauzetijden heeft geresulteerd in 58% voorstander van 
het invoeren van de nieuwe pauzetijden. 
MR stemt in met het voorgenomen besluit de nieuwe pauzetijden in te voeren op school, dit 
is gebaseerd op de ouderraadpleging waar een meerderheid positief heeft gestemd op de 
aanpassing en de personeelsgeleding voorstander is van deze wijziging. 
In het nieuwe schooljaar wordt er gestart de nieuwe pauzetijden.  
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5. Terugkoppeling visie bijeenkomsten 

Met ouders is er overlegt over de visie van de school. Uitkomsten: MSi beter bijhouden, vervelend 
dat informatie op meerdere plekken staat, dit op 1 plek verzamelen. Spelend leren meer 
stroomlijnen. Met de ouders van de kleuters eerder in het jaar een gesprek waardoor deze eerder 
informatie hebben. 

6.  Schoolplan 

MR heeft enkele vragen. Het is een goed schoolplan alleen enkele termen vragen meer 
verduidelijking. Het definitieve schoolplan wordt via de mail verstuurd. Instemming van MR zal via 
mail geschieden voor 13 juni. 
De school is strenger op eigen presteren dan de audit. Vanuit de CAO wordt verwacht dat meer 
besluitvorming met het hele team wordt gerealiseerd.  

7. Gesprekkencyclus 

De rapportgesprekken met ouders zullen komend jaar worden aangepast. Het voorstel ligt 
in het team. 
De MR stemt in met het voorgestelde gesprekkencyclus. De cyclus zal tijdig 
gecommuniceerd worden via de gebruikelijke communicatie kanalen. 
MR is erg tevreden met vernieuwde gesprekcyclus waarin de ontwikkeling van het kind nog 
meer centraal staat en het eigenaarschap van het kind vergroot wordt. 

 

 

 

 

 

8. WVTTK 
De ingekomen brief van ouders JDG is niet beantwoord door de MR. De reden is dat de 
MR gevraagd heeft om de namen van de ouders JDG toe te voegen aan de brief. 
Vacatures MR: enkele ouders en leerkrachten gaan uit de MR, daarom zullen nieuwe 
“vacatures” uitgezet moeten worden voor 2 ouders;1 van JDG en 1 van VHB. 
MSI: de school zal de ouders oproepen om alle gegevens in MSI te verwerken; via 
lispeltuut en klasse-ouders. MSI kan afgeschermd worden ivm privacy. 
 
 
9. Rondvraag  
Peter: communicatie van en over LIO stagiaire verbeteren.  
Lidmaatschap MR magazine opzeggen 
Website is under construction. Website krijgt gelijk een update. 
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