
Betreft : Notulen MR overleg 
Datum : 29 maart 2016 
Tijd  : 17.30 uur 
Locatie : De Meent 
Aanwezig : Nienke Boschaart (PG), Linda Saat (PG), Louis van der Zwet (OG) en  
    Karin Ax (OG, notulist) 
Afwezig : Gerrie Amperse (Schoolleider) 
 
 
1. Opening / actiepunten vorig overleg 

 Jaarverslag MR 2014 – 2015; is gemaakt en verspreid.  

 Voorstel tekst MR Website (incl. samenvatting Wet MR): is afgerond, nieuwe tekst staat op 
de website.  

 Jaarplanning opstellen: gebeurt ad hoc gezien de vele ontwikkelingen.  

 Verplaatsen overleg 27 oktober: afgerond.   

 Input schoolplan MR ouders bespreken met Gerrie: is gebeurt. Onduidelijk is wat nu de 
status van het schoolplan is, is dit doorgeschoven naar volgend jaar vanwege huidige 
ontwikkelingen? Navraag doen bij Gerrie. Actie Karin.   

 Voorbereiding klankbordgroep bespreken met Gerrie: is gebeurt. Nieuwe bijeenkomst staat 
gepland voor 5 april. 

 Samenwerking andere (kleine) scholen: loopt. In januari bijeenkomst kleine scholen 
bijgewoond. Inmiddels ook mail gestuurd naar MR Regenboog en Sterappel.  
 

2. Klankbordgroep 

 Vanuit MR is Karin vertegenwoordigd in de klankbordgroep. MR krijgt altijd het verslag 
gemaild. Klankbordgroep is een vaste groep waarbij 2 projecten goed lopen: opknapteam 
en Ontdeklab.  

 Opknapteam: loopt goed, NL doet was succesvol! 

 Ontdeklab:  
o Er zijn subsidiemogelijkheden. Actie Gerrie. 
o Ontdeklab kan goed ingezet worden voor thematisch onderwijs volgend schooljaar. 
o Naschools aanbod van Scratch start deze week. Naschools knutselaanbod moet na 

de meivakantie starten. 
o Peter houd team De Meent goed op de hoogte over ontwikkelingen.  

 Marketing / PR: 
o vooral veel publiciteit zoeken voor veel positieve aandacht en meer de deuren 

‘opengooien’. Heeft tijd nodig om alle negatieve aandacht om te vormen. Bespreken 
in teamoverleg gebruik van social media (Facebook) voor positieve aandacht De 
Meent. Actie Linda.  

o Flyer kan nog professioneler (en algemener). Karin pakt dit ism klankbordgroep op. 
Bekijken of geld van MR hiervoor kan worden ingezet. Actie Karin.  

 Website aanpassen: dit loopt nog niet. Volgende week bespreken in klankbordgroep en 
navragen wat het plan is. Actie Karin.  
 

3. Groepsindeling volgend schooljaar 

 Op grond van aantal leerlingen (gem 20 per klas) is de optimale groepindeling voor 
schooljaar 2016/2017: 1-2-3 / 4-5-6 / 7-8.  



 Nienke en Linda kennen goede ervaringen met 1-2-3 en minder goede ervaringen met 3-4-
5. Kinderen groep 3 kunnen (vooral net na zomervak) nog niet goed mee, ze vinden de 
overgang moeilijk, kunnen nog niet lezen en moeten vaak al gelijk (te) veel. 

 Door ondersteuning te krijgen van een onderwijsassistent (ochtenden) is er ruimte om meer 
kindgericht / in groepjes onderwijs te geven. In de middagen groep 3 t/m groep 8 
thematisch onderwijs bieden in samenwerking met methodes Erichem.  

 Belangrijk om inrichting en ondersteuning hierop goed in te richten: onderwijsassistent (bij 
voorkeur halve dagen / ochtenden in 1-2-3), veel werken met computer / tablets (vooral 3-
4-5). Maar ook: klaslokalen anders inrichten zodat projectmatig werken en clusteren over 
groepen heen mogelijk is.  

 Ook zijn er mogelijkheden om vrijwilligers (met vrijwilligersvergoeding) in te zetten, bv. bij 
organisatie van evenementen gedurende het schooljaar om zo de leerkrachten te 
ontlasten.  

 Wellicht kan bekeken worden of inzet van LIO stagiaires een optie is (Leraar in opleiding). 

 Ook moet goed gekeken worden naar eventuele (bij)scholing van de leerkrachten.  

 Vanuit verschillende ouders worden zorgen geuit over de combinatie 1-2-3. Met name 
omdat groep 3 veel moet leren en de leeftijdsverschillen tussen 0-1 en 3 erg groot zijn. MR 
heeft geen instemmingsrecht bij besluitvorming over groepenindeling, maar vindt het wel 
erg belangrijk dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de groepenindeling.  

 Formatie voor volgend schooljaar is nog niet bekend, wordt pas juni / juli verwacht vanuit 
BasisBuren. Duidelijk is al wel dat erg geen ontslagen nodig zijn onder de leerkrachten. 
Belangrijk voor verdeling / inzet leerkrachten is het aantal uren dat wordt toegewezen door 
BasisBuren. Hierover is nog onduidelijkheid: hoe worden uren en financiën (kleine 
scholentoeslag) verdeeld? Karin zal een mail sturen vanuit MR naar BasisBuren met vraag 
waar blijft inzicht in financiën en hoe worden uren verdeeld, info is nodig voor goede 
voorbereiding op volgend schooljaar (icm zorgen onder ouders). Actie Karin.  

 Op dit moment wordt binnen BasisBuren het personeelsbeleid opnieuw bekeken / 
aangepast. Hiervoor is een externe ingehuurd. 

 Eerst zal een besluit moeten worden genomen over de groepenindeling en inzicht in de 
formatie. Daarna kan het plan concreet gemaakt worden met combinatie juiste leerkrachten 
en hoe het onderwijs er concreet uit komt te zien.  Vooraf kunnen uiteraard voorbereidingen 
worden getroffen.  

 Er is enige onduidelijkheid over mogelijke inzet van een onderwijsassistent. Hoe wordt dit 
bepaald? Bespreken in het teamoverleg. Actie Linda  

 Voorstel vanuit MR om nog voor de meivakantie een ouderavond in te plannen over de 
groepindeling volgend schooljaar. Actie Gerrie.  

 
4. Tablets/iPads/chromebooks 

 Er zijn gesprekken geweest door Gerrie. Onduidelijk is of er een besluit is genomen of deze 
ook daadwerkelijk worden ingezet en hoe tablets zullen worden ingezet. Verzoek aan 
Gerrie om een concreet voorstel te maken van hoe zij dit ziet (wanneer, hoeveel, waar en 
hoe). Actie Gerrie.  

 MR is van mening dat vanuit de nieuwe groepindeling (ondersteuning vanuit software voor 
leerkracht) maar ook gezien de huidige tijd is het een must om dit komend schooljaar in te 
zetten. Vanuit onderzoeken zijn er veel goede ervaringen met Snappet tabletonderwijs.  

 
5. Opbrengsten middenmeting CITO 

 Goede resultaten schoolbreed op lezen (met dank aan de leesouders).  

 Groep 5/6 heeft onvoldoende resultaten om meerdere redenen (oa. verloop leerkrachten). 
Er zijn strakke plannen gemaakt die door Gerrie en Cora worden gemonitord. 

 Er zijn  inmiddels oefenboeken beschikbaar zodat er wat gerichter geoefend kan worden 
met CITO. 

 
6. Doelen voor volgend schooljaar  

 Er komt veel op leerkrachten af, veel nieuwe ontwikkelingen. Waken om niet alles tegelijk te 
doen en de juiste kwaliteit te blijven leveren.  



 Vooral belangrijk om de nieuwe groepenindeling te laten slagen en dat dit ook schoolbreed 
wordt gedragen.   

 MR is van mening dat de speerpunten voor volgend jaar vooral liggen op: 
o Thematisch onderwijs goed vormgeven: Nienke onderzoek gedaan naar thematisch 

onderwijs en is daar erg enthousiast over (kinderen leren meer door te doen). 
o Nieuwe groepenindeling laten slagen: mn combinatie groep1/2/3  
o Software ter ondersteuning nieuwe groepenindeling implementeren schoolbreed. 
o Kindgesprekken goed invoeren: hiervoor is personeelsgeleding van mening dat er 

eerst een cursus moet worden gevolgd. Bespreken Gerrie. Actie Nienke.  
 
7. Rondvraag 

 Eerder is afgesproken dat Karin agenda en notulen verzorgd. Dit (agenda) is er deze 
vergadering bij ingeschoten.  

 Karin heeft en mail gestuurd vanuit MR naar MR Regenboog en Sterappel. Vooral 
benieuwd naar hoe zij aankijken tegen huidige ontwikkelingen binnen BasisBuren en 
bekijken waar de scholen mogelijk meer kunnen samenwerken.  

 Tevens een mail gestuurd naar Gemeentebelangen, om de informatievoorziening vanuit 
gemeente beter te laten verlopen (mn. accommodatiebeleid). Er wordt medio april een 
afspraak gepland. Actie Louis/Karin.  

 
8. Actielijst 

Actie Wie Wanneer 

Schoolplan: navraag Gerrie Louis/Karin 30-4-2016 

Subsidie ontdeklab Gerrie 30-6-2016 

Facebook De Meent Linda 30-3-2016 

Flyer Karin 30-4-2016 

Bespreken website in Klankbordgroep  Karin 05-04-2016 

Mail BasisBuren Financiën Karin  30-4-2016 

Bespreken onderwijsassistent Linda 30-03-2016 

Ouderavond groepenindeling 2016/2017 Gerrie 01-05-2016 

Voorstel tablets Gerrie 30-4-2016 

Cursus kindgesprekken bespreken Nienke 30-4-2016 

Afspraak gemeentebelangen Louis/Karin  30-4-2016 

 
Volgende MR overleg staat gepland op dinsdag 24 mei om 17.30 uur. 



Besluitenlijst MR 
 

Datum Afspraak / besluit 

  

  

  

  

  

 


