
 

Betreft  : Notulen MR overleg 
Datum  : 17 januari 2017 
Tijd  : 19.00 – 20.00 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. Krimp BB / de Meent 

 Gerrie deelt het verslag van de bijeenkomst MR-en Lienden/Ingen/Ommeren uit. Geeft heel kort 
een samenvatting uit het verslag en verzoekt MR het verslag door te nemen na het overleg. 
Verslag is naar Directeur BB (Mark van der Pol) gestuurd, scholen zijn nu in afwachting van zijn 
reactie. 

 Financiën nog niet voor MR inzichtelijk. Begroting kleine scholentoeslag komt inmiddels wel 
(volledig)  ten goede van de Meent. Hiervan is dit schooljaar de formatie ingevuld. BasisBuren 
heeft het als Stichting financieel goed gedaan afgelopen jaar.  

 Geen richtlijnen / kaders vanuit BB gegeven voor aantal leerlingen en opheffingsnorm, 
vooralsnog geen belemmeringen voor De Meent om toekomstplannen verder uit te breiden. Er 
zijn ook nog geen concrete toekomstplannen vanuit BB. De Meent gaat dan ook de ingeslagen 
weg verder in.  

 Volgend jaar gewoon weer combinatie van 3 groepen.  De meent zal rond maart weer de 
formatie voor komend schooljaar gaan bepalen (obv 1 oktober – 56 ll). Zodra meer bekend is, 
wordt er een MR vergadering gepland. Ook de ouders zullen we hierin goed gaan meenemen,  

 
2. Ouderenquête 

 Dit schooljaar de ouderenquête uitzetten. Geen actie vanuit BB hierin dus de Meent gaat zelf een 
eigen enquête uitzetten.  

 Uitgangspunt zelfde enquête als 2 jaar gelden. Vragenlijst doornemen en eventueel aanpassen. 
Gerrie zoekt bureau en vragenlijst op en deelt dit met MR. 

 Continurooster en/of andere schooltijden meenemen in ouderenquête, nog bepalen op welke 
wijze. Gerrie inventariseert mening en mogelijkheden met het schoolteam.  

 
3. Studiedag 9 januari   

 Goede studiedag waarin oa. het jaarplan met schoolteam is doorgenomen en bekeken is of 
methode PBS (Positive Behaviour Support) vanuit school Ingen ook toe te passen is op De Meent. 

 PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen school. PBS 
geen match met de school. De meent is te klein en methode te belastend voor het team omdat 
veel zelf ontwikkeld moet worden. Gekeken wordt nu naar een andere optie, zoals de vreedzame 
school. 

 Vanuit het jaarplan worden de komende maanden de volgende punten actief opgepakt: 

 Kindgesprekken weer plannen dit schooljaar  

 Actieve luisterhouding bevorderen 

 100% spellingopdrachten goed nagekeken  
In juni zal het team het Jaarplan wederom evalueren. Kwaliteitsmetingen vinden plaats aan de 
hand van steekproeven.  
 



 

4. Rondvraag  

 Graag extra aandacht voor communicatie rondom huiswerkkopdrachten. Wellicht idee om 
dit in een rooster vooraf al kenbaar te maken.  

 Voorstel Karin om een bosavonturenpad te maken is enthousiast ontvangen. In plaats van 
verbieden iets leuks maken waar ze kunnen klimmen. Snoeien etc. oppakken icm NL Doet, 
waarbij de hulp word gevraagd aan de vader van Kaylee van Meerten. Louis wil meehelpen. 

 Werken met tablet gaat naar tevredenheid, naast rekenen ook spelling, aardrijkskunde en 
geschiedenis inmiddels via tabletonderwijs. Team is benieuwd naar de Cito resultaten. CITO 
toetsen lopen nog van half januari tot half februari. 

 Er zijn geen afspraken gemaakt over gebruik van tablets en zorgvuldige omgang. Afspraken 
alsnog maken en communiceren met ouders. Gerrie checkt afspraken bij andere scholen. 
Voor communicatie ouders nog afstemming met MR.  

 Onderwerpen in bijeenkomst klankbordgroep (met vertegenwoordiging MR en team):  
- PR: flyer/website 
- Klussen / NL Doet  
- Voorschoolse opvang 

 
5. Actielijst 

Actie Wie Wanneer 

Ouderenquête vormgeven en uitzetten Allen 1 maart 2017 

Aanpak positief gedrag (bv. vreedzame school) Team de meent 1 maart 2017  

Acties jaarplan  Team de meent 1 juli 2017 

Afspraken gebruik tablets Gerrie 1 maart 2017 

 

Volgende MR overleg staat gepland op: ntb in maart 2017 



 

Besluitenlijst MR 

 

Datum Afspraak / besluit 

  

  

  

  

  

 

 



 

 
Klankbordgroep 17/1/2017 

 PR – folder doorgenomen – kleine aanpassingen – daarna drukken –  

 Enquête; continurooster lee ft nog steeds 

 Goed onderbouwen – vooraf bij enquête – allen reactie  

 Half feb – NL Doet voorbereiden – klussenlijst en bospad 

 Andres en Gerrie organisatie NL Doet  

 PBS niet geschikt –te veel zelf. Nu inventariseren welke aanpak wel past, bv. 
vreedzame school. Dan keuze te maken.  

  
 
1. Er wordt een open Facebook voor De Meent geactiveerd. Doel: We laten zien Wie De 
Meent is en Wat De Meent doet! De site wordt beheerd door Natasja.  
Gebeurt  
 
 
2. Op de schoolwebsite gaan we ook laten zien dat we goede scores hebben gehaald de 
afgelopen jaren.  
 

3. Er wordt in januari een nieuwe flyer gemaakt met foto's en leuke kinderteksten. Deze flyer kan 
digitaal gedeeld worden maar ook afgegeven worden bij gastouders en peuterspeelzalen in de 
omgeving.  
4. Gerrie gaat de leerlingenaantallen voor de komende jaren op een rijtje zetten. We (samen met 
MR) gaan aan de directeur bestuurder vragen om duidelijke kaders. Dit pakken we op de MR 
vergadering van 17 januari verder op.  
 
5. Idee voor promotie: Poppenkastfestival met uitnodigingen voor kinderen van 2 / 3 jaar in de 
omgeving. Houden we in gedachten voor het voorjaar.  
6. Gerrie stuurt Andres de lijst van overgebleven klussen. Andres vult deze lijst aan en maakt een 
lijstje voor in de hal, zodat ouders kleine klussen tussendoor kunnen oppakken. Voor NL doet gaan 
we inschrijven op het bestraten van het gedeelte waar de bankjes staan.  
7. WWU: Kick off van 3D printer project a.s vrijdag 25 nov. Zodra we aan de 3D printer gaan bouwen, 
gaan we dat via een soort logboek met de ouders delen. De school zorgt voor publicatie op 
Facebook, Fruitbode en Betuwe Totaal.  
Gerrie stuurt Jan Heeres van het KWTG een mail met de vraag over de begeleiding. Vraag: 
ontwikkeling van werkbladen/opdrachten voor groep 5 en lager die aansluiten op de vaardigheden 
die ze in de bovenbouw nodig hebben.  
8. Naschoolse activiteiten:  René van den Berg gaat in het voorjaar weer Scratch lessen geven. Gerrie 
informeert naar typlessen. Eventueel ook openstellen voor ouders.  
9. Voorschoolse opvang: Gerrie informeert bij 2 personen of ze hiervoor belangstelling hebben. 
Daarnaast wordt aan De Sterappel gevraagd of ze werken met een contract en welke afspraken daar 
gemaakt zijn. Daarna volgt een ouderenquête. Deze enquête wordt voorbereid in de MR en eind 
januari uitgezet.  
10. Gezonde School: Schoolfruit abonnement nieuwe periode: Evelien telt het aantal weken en geeft 
het bedrag door, zodat Gerrie het in een nieuwsbrief kan zetten.  



 

De GGD heeft richtlijnen gegeven om het Gezonde School vignet te gaan behalen. Voor het vignet 
Voeding zijn we al bijna klaar. Doel: voor 1 maart het vignet behalen voor de school (met publiciteit.)  
11. Gerrie informeert naar het plaatsen van een bord op het land van Weiman om te attenderen op 
De Meent. Nog open – navraag gemeente  
12. Quirine vraagt om een duidelijke keuze voor aanpak op sociaal emotioneel gebied. Gerrie vertelt 
dat wij als team ons aan het oriënteren zijn op PBS (positive behavior support) –  
 
7 maart 19.30 uur klankbordgroep -  
- 


