
Betreft : Notulen MR overleg 
Datum : 5 oktober 2016 
Tijd  : 12.30 – 13.30 uur 
Locatie : De Meent, Ommeren 
Aanwezig : Karin Witteveen (PG), Natasja Middelkoop (PG), Gerrie Amperse  
    (schoolleider), Louis van der Zwet (OG) en Karin Ax (OG, notulist) 
 
 
1. Opening / actiepunten vorig overleg 

 Facebookpagina: Team De Meent akkoord met openbare facebookpagina voor promotie 
van de school. Karin W. stemt af met de ouder die de besloten pagina heeft opgestart. 
Vervolgens goed communiceren welke media waarvoor wordt gebruikt (facebook – 
promotie school, Klasbord – korte berichten/vragen en leuke fotos, mail – formele 
mededelingen, verzoeken) 

 Klasbord: Alleen groep 6-7-8 nog uitrollen. Overige klassen gebruiken dit nu.  

 Schoolplan: nog niet formeel goedgekeurd, concept ligt nog altijd bij BasisBuren. Gerrie 
vraagt nog eens na.  In januari, volgend MR overleg, schoolplan doornemen.   

 Subsidie ontdeklab is toegekend! Ontdeklab wordt 12 oktober as geopend: Willie Wortels 
uitvinderij.  

 BasisBuren Financiën: er is inmiddels wel inzicht in hoogte kleine scholentoeslag, deze 
komt volledig toe onze school (is dit jaar voor het eerst). Deze is volledig gebruikt om de 
formatie in te vullen.  

 Tablets internetverbinding: tablets zijn aangeschaft en werken prima, Beginproblemen 
internetverbinding zijn inmiddels opgelost.  

 Kindgesprekken: worden wel gehouden maar training besloten te ‘parkeren’. Natasja geeft 
echter aan wel juist behoefte te hebben aan een training. Zij zal dit apart bespreken met 
Gerrie, In volgend nieuwsbrief nog even toelichting doel kindgesprekken en soort vragen.  

 Vergelijking vakantie-uren’: is afgerond  

 Reactie mail vakantierooster naar ouder: is afgerond.  

 Communicatie definitieve groepenindeling 2016-2017: is afgerond  

 Beleid en protocollen: staat nog open. 

 Jaarplan: is afgerond.  
 

2. Mededelingen uit het Team/OC/GMR 

 Positieve reacties op de gezamenlijke startvergadering team/OC/MR! Voorstel om dit 
nogmaals te plannen begin 2017. Actie Gerrie. 
 

3. Ingekomen post / vraagstukken ouders 

 Bewegen en vitaliteit binnen de Meent wat wordt hier al aan gedaan en kunnen we nog 
nadenken hoe dit te  verbeteren? Op de meent wordt al veel aandacht geschonken aan 
beweging tijdens pauzes en doordat kinderen overdag ook bewegen tussen de lokalen. 
Verder worden veel binnenschoolse activiteiten georganiseerd met thema bewegen zoals 
bv. tennisclinic. Verder heeft Gerrie initiatief genomen om keurmerk gezonde school op te 
gaan pakken. Dit is wellicht mooi thema om ook met de klankbordgroep op te gaan pakken.   
 

4. Basisafspraken 

 Afspraken zo veel mogelijk vooraf gepland en in principe met schoolleider aanwezig.  



 Gezamenlijke MR-en Regenboog en Sterappel plannen verloopt zeer moeizaam. 
Definitieve datum nog niet gepland (aantal voorstellen in november).  

 Klanbordgroep: voorstel om na ouderavond half uurtje nog met de klankbordgroep af te 
spreken: welke doelen zijn er voor dit jaar en waar kunnen we hulp voor gebruiken. Actie 
Gerrie / Karin  

 Taakverdeling: zo veel mogelijk samen doen. Karin notuleert en er is geen vaste voorzitter.  
 

5. Ervaringen wijzigingen nieuwe schooljaar (groepindeling, i-pads, groepsoverstijgend / 
thematisch) 

 Info avond opkomst erg laag, met namen groep 3 waren geen ouders aanwezig. 
Communicatie liep via nieuwsbrief. Hebben ouders dit gemist of is er een andere reden? 
Benoemen / bespreken (kort) tijdens ouderavond.    

 Heel positieve ervaringen met tablets (snappet). Leerkrachten kunnen snel schakelen en 
hebben direct inzicht in prestaties per kind en van de hele groep. Stelt kinderen in staat om 
direct van fouten te leren en niet meer zoals voorheen de dag erna (wanneer leerkrachten 
het werk hebben nagekeken). Ook is er zicht op de schoolprestaties tov landelijk. 

 Nieuwe groepindeling lijkt positief ontvangen, er zijn nog geen negatieve signalen 
afgegeven bij het team of de MR. Er wordt nu echt groepsoverstijgend gewerkt waardoor 
het team echt de verantwoordelijkheid voelt met elkaar voor alle kinderen.  
 

6. Voorbereiding ouderavond – jaarverslag MR 

 Ouderavond gepand op 25 oktober as. Karin maakt voorzetje voor jaarverslag MR en stuurt 
aan Louis en Gerrie. Versturen aan alle ouders voor de herfstvakantie. Actie Karin.   

 
7. Notitie Krimp BasisBuren 

 Nieuwe notitie krimp (mei 2016) is inhoudelijk niet veel gewijzigd ten opzichte van de versie 
(september 2015).  

 Norm aantal leerlingen (vanuit Gemeente Buren): min 59 leerlingen. Indien een school 3 
achtereenvolgende jaren hieronder komt, komt school in aanmerking voor opheffing. 

 De Meent zal dit jaar voor het eerst onder deze grens komen. De Meent wil nog altijd gaan 
voor de toekomst van de school. Er is dus een noodzaak voor nieuwe leerlingen. De Meent 
heeft dit jaar (met vertrek groep 8) 14 nieuwe leerlingen nodig. Promotie van de school is 
belangrijk. Dit moeten ook bespreekbaar worden gemakt met de ouders. Daarnaast moeten 
we realistisch zijn en ook mogelijkheden tot samenwerking met scholen in de regio 
bespreken. Als we niet meer als zelfstandige school kunnen functioneren zijn er 
mogelijkheden om samen te werken (bv. door delen van brinnummer als dependance).  

 Overleg met de MR-en van Sterappel en Regenboog over oa. het onderwerp krimp wordt 
gepland in november. Definitieve datum nog niet bekend, plannen van het overleg loopt 
moeizaam. Gerrie zal hierbij aanwezig zijn.  

 Een duidelijke visie vanuit BasisBuren ontbreekt, veel wordt overgelaten aan de scholen 
zelf. Wellicht zijn er mogelijkheden om naast overleg met scholen in de regio ook eens het 
gesprek op te zoeken met een school in een vergelijkbare situatie (De Klepper).  

 Grote onduidelijkheid his er nog vanuit de Gemeente Buren over het accommodatiebeleid 
en de huisvesting van de scholen.  
 

8. Schoolgids  

 Gerrie heeft schoolgids aangepast en aan MR verzonden. Gerrie ontvangt graag input en 
opmerkingen vanuit MR zodat deze definitief kan worden gemaakt en op de website kan 
worden gepubliceerd.  

 Ouderenquête zal dit schooljaar weer worden uitgezet. Bekeken wordt of dit gezamenlijk 
met meerdere scholen kan worden opgepakt. Actie Gerrie.  
 

9. Rondvraag en sluiting 

 Veel ouders die wel willen helpen vooral in onderbouw maar niet graag structureel in een 
commissie willen plaatsnemen. Daarnaast afgelopen jaar veel beroep gedaan op ouders 
voor klussen, animo is hierdoor inmiddels minder geworden. Afgesproken om klussen 



vooral te bundelen en een nieuwe NL doet te gaan organiseren.  
 
Volgende MR woensdag 18 januari 12.30 – 13.30 uur 
 

10. Actielijst 

Actie Wie Wanneer 

Facebookpagina De meent (openbaar) Karin W. 30-10--2016 

Klasbord groep 6-7-8  30-10-2016 

Schoolplan doornemen Allen 18-01-2017 

Kindgesprekken toelichting in nieuwsbrief en training 
Natasja 

Gerrie Ntb 

Beleid en protocollen verzamelen en actualiseren Gerrie / Karin  31-12- 2016 

Klankbordgroep uitnodigen  Gerie / Karin  25-10-2016 

Jaarverslag MR 2015/2016 Karin 15-10-2016 

Gezamenlijke Team/OC/MR Gerrie Januari 2017 

Keurmerk gezonde school Gerrie 31-12-2016 

Schoolgids Allen  30-10-2016 

Enquête Gerrie Ntb 

NL doet organiseren  Maart 2017 

 



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 

   

  

 


