
Betreft : Notulen MR overleg 
Datum : 24 mei 2015 
Tijd  : 17.30 – 19.00 uur 
Locatie : De Meent 
Aanwezig : Nienke Boschaart (PG), Linda Saat (PG), Louis van der Zwet (OG) en  
    Gerrie Amperse (Schoolleider) en Karin Ax (OG, notulist) 
 
 
1. Opening / actiepunten vorig overleg 

 Schoolplan: deze ligt nog in concept bij Mark vd Pol en is nog niet goedgekeurd. Gerrie 
stuurt hem reminder. 

 Subsidie Ontdeklab (€ 4.000,-): is aangevraagd en grote kans dat we die gaan ontvang 
vooral omdat het zo uniek is dat er grote betrokkenheid is vanuit ouders. 

 Facebook (openbaar): Nienke zal dit gaan oppakken en beheren.  Daarnaast wordt ook 
klasbord voor elke klas opgezet.  

 Flyer: eerste concept gemaakt, deze formeel maken en laten drukken voor oktober.  

 Website bespreken klankbord: is gebeurt. Jörgen en Rick hebben voorstel gemaild naar 
Gerrie met voorstel voor nieuwe startpagina. Gerrie zal deze doorsturen naar. Besproken 
dat we vooral focus leggen op actueel en compleet houden van de website.   

 Mail BasisBuren Financiën: is gestuurd, reactie wel ontvangen maar nog altijd niet de 
financiën. Vanavond wordt de 2e krimp notitie besproken in de GMR. Karin zal mail Mark 
eens kijken mail en eventueel weer een mail sturen.  

 Bespreken onderwijsassistent: is gebeurt 

 Ouderavond groepenindeling 2016/2017: is gebeurt 

 Voorstel tablets: De Meent kiest voor aanschaf tablets en snappet vanaf volgend schooljaar 
voor de groepen 4 t/m 8. Leerkrachten worden hiervoor ook allemaal bijgeschoold. Er is 
nog wat onduidelijkheid over de internetverbinding (slecht verbinding) en at dit voor invloed 
heeft op het gebruik van de tablets. BasisBuren zoekt uit wat de meest optimale optie is oor 
internetabonnement. Louis zal eens navraag doen bij Rene van de Berg.  

 Cursus kindgesprekken bespreken: er gebeurt volgens jaar al zo veel dat mogelijk wordt 
besloten dit even te parkeren. Gerrie bekijkt nog of er in plaats van een training 
hulmiddelen zijn die leerkrachten kunne gebruiken (checklist, boek oid). 

 Afspraak gemeentebelangen; is gebeurt. Was een goed gesprek. We houden contact en 
elkaar op de hoogte wanneer dit interessant is. Gemeentebelangen zag veel mogelijkheden 
voor de Meent en vind dat de school een belangrijke rol speelt in de sociale omgeving van 
Ommeren. De meent kan dit nog meer gaan inzetten en gebruiken voor buitenschoolse 
activiteiten binnen de regio (zoals koningsdag en bv. verhuren leegstaande lokalen).  
 

2. Vakantie-uren schooljaar 2016 – 2017 

 Er is een ouder die een klacht heeft geuit over het vakantierooster. MR heeft Gerrie hierover 
een mail gestuurd met een aantal vragen. De klacht van de ouder gaat met name over het 
aantal vakantie-uren ten opzichte van dit schooljaar. Er lijkt 1 vakantieweek minder te zijn 
ingeroosterd.  

 MR had graag gezien dat Gerrie voor communicatie het rooster met de MR had gedeeld en 
daarbij ook het proces had toegelicht. Zo kan de MR ook direct reageren op vragen en reacties 
vanuit ouders.  

 Besproken is het proces. Het vakantierooster wordt besproken en afgestemd binnen het 



schoolleidersoverleg. Vervolgens gaat deze naar de GMR voor goedkeuring.  

 Gerrie heeft namens de meent aangegeven de wens te hebben voor 2 weken  
april/meivakantie. Echter hebben de gezamenlijke schoolleiders dus anders besloten. De 
Meent kan hier niets meer aan veranderen.  

 De studie-uren die nog over zijn worden samen met team ingepland. Kan zijn dat er nog 
gekozen gaat worden om hiervoor (zoals ook dit jaar gebeurt) een enkele keer ene 
continurooster te hanteren. Dit wordt verwerkt in de jaarplanning van 2016-2017. 

 Karin vraagt naar  het werkelijke overzicht (gedetailleerd) van dit schooljaar zodat we dat nog 
even naar elkaar kunne leggen. Actie Gerrie.  

 Karin reageert naar de ouder met toelichting van gevolgd proces en richtlijnen Overheid. Voor 
vragen verwijzen naar Gerrie. Actie Karin.  
 

3. Groepenindeling 2016 – 2017 

 Het formatieplan vanuit BasisBuren voor de Meent is bekend. We krijgen voor komend 
schooljaar ene ruime formatie, de kleine scholen toeslag komt geheel ten goede van De 
Meent.  

 Er is ruimte voor een onderwijsassistent voor minimaal halve dagen en ook de formatie voor 
schoolleider wordt vanwege een wetswijziging ruimer. Volgende week wordt de formatie-
indeling voor De meent voor komend schooljaar definitief gemaakt. 

 De eerder gecommuniceerde groepenindeling in april is heroverwogen door De Meent, zoals 
ook al aangegeven in de ouderavond van 21 april. De definitieve groepenindeling voor 2016-
2017 wordt: 1 / 2, 3 / 4 / 5 en 6 / 7 / 8. Groep 3 zal ok regelmatig aanschuiven bij ½ zodat er 
voldoende ruimte is op 4/5 ook apart te nemen.  

 In de middagen ligt de nadruk meer op thematisch onderwijs en zal er meer groepsoverstijgend 
worden gewerkt.  

 Er komt vanuit BasisBuren begeleiding om samen met team het nieuwe rooster goed te gaan 
opmaken.  

 De MR is blij met deze indeling die ook meer aansluit bij de wens van de ouders. Afgesproken 
is deze nieuwe indeling te communiceren eind deze week. Actie Gerrie.  
 

4. Klankbordgroep 

 Afgesproken is nog voor de vakantie één keer bij elkaar te komen en wel op dinsdagavond 14 
juni om 189.30 uur 

 Om alle ouders te bedanken voor hun inzet organiseert De Meent op 23 juni een Italiaans 
buffet.  

 
5. Beleid en protocollen 

 Karin vraagt of alle protocollen en beleidsstukken actueel en aanwezig zijn. Gerrie geeft aan 
dat deze in mappen (fysieke documenten) aanwezig zijn. Arbobeleid is vanuit BasiBuren.  

 Inventariseren, bekijken welke digitaal gemaakt moeten worden en op de website geplaats 
moeten worden. Actie Karin.  

 
6. Rondvraag  

 Water geven planten als de school is gesloten: Gerrie geeft Louis de sleutel van de gymzaal 
zodat hij bij de buitenkraan kan.  

 Cito eindscore groep 8 is erg goed! Een mooi nieuwsbericht voor op de website. 

 Jaarplan 2016-2017 wordt op 23 juni in het team besproken. Besloten is om hier geen aparte 
MR vergadering voor te plannen. Gerrie zorgt voor verslag van bespreking naar MR over 
evaluatie huidig schoolplan en nieuw schoolplan. Wellicht een moment plannen op een 
woensdagochtend om even te bespreken.  

 Eerstvolgende MR vergadering vindt plaats volgend scholjaar (wordt nog gepland).  
 

7. Actielijst 

Actie Wie Wanneer 

Schoolplan: navraag Mark Gerrie 30-6-2016 

Subsidie ontdeklab Gerrie 30-6-2016 



Facebook De Meent en klasbord invoeren Nienke 01-09-2016 

Flyer Karin/Gerrie 30-09-2016 

BasisBuren Financiën Karin 30-06-2016 

Tablets internetverbinding Gerrie / Louis 30-06-2016 

Kindgesprekken checklist Gerrie 30-06-2016 

Vergelijking vakantie-uren Gerie / Karin 30-06-2016 

Reactie mail vakantierooster naar ouder Karin  01-06-2016 

Communicatie definitieve groepenindeling 2016-2017 Gerrie 27-05-2016 

Beleid en protocollen Karin 01-09-2016 

Jaarplan  Gerrie 08-07-2016 

 



Besluitenlijst MR 
 

Datum Afspraak / besluit 

8-6-2016 Definitieve groepenindeling schooljaar 2016-2017 

8-6-2016 Facebook pagina de Meent (openbaar) en Klasbord  

8-6-2016 Training kindgesprekken even parkeren 

  

 


