
 

 

Notulen MR vergadering 14-10-2019 

Aanwezig: Ronald, Tessa, Monique, Karin, Wendy, Maria, Natasja, Judith en Patricia (notulist) 

 MR-geleding met directie 

1. Opening vergadering en opmerkingen: 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Notulen van de vorige keer 

Bij punt 9 van de notulen van de vorige vergadering staat; “Waarschijnlijk zal de formatie van 

de GMR wijzigen. Nu is er nog van elke school 1 leerkracht, dit zal waarschijnlijk wijzigen in 1 

leerkracht per wijk.” Dit moet niet alleen leerkracht zijn maar ook ouders. Patricia zal het 

aanpassen in de notulen en de aangepaste versie opnieuw rondsturen.  

 

3. Zieke leerkrachten/ouders/kinderen 

Er wordt kort gesproken over ziekte en afwezigheid binnen het team en langdurig zieke 

kinderen.  

 

4. GMR 

Er zal binnenkort veel veranderen binnen de GMR. Het is de bedoeling dat men gaat van 35 

leden naar 12 leden. Deze worden opnieuw gekozen. Karin weet nog niet of ze zich 

beschikbaar wil stellen hiervoor. Het nieuwe GMR regelement wordt binnenkort verwacht.  

 

5. Terugblik eerste schooldag, EHBO formulieren en startgesprekken. 

De MR vraagt hoe over het algemeen de 1e schooldag, de feestdag, is beleefd onder de 

kinderen. Uit de hogere groepen komen positieve berichten. Bij de middenbouw hebben de 

kinderen het heel leuk gevonden maar waren er minder ouders dan verwacht. Voor de 

groepen 1 en 2 was het misschien wat chaotisch voor een 1e schooldag, zeker voor de 

nieuwe kinderen. Ook wordt opgemerkt dat een feest op de 1e schooldag nogal wat vraagt 

van leerkrachten, die hun leerlingen nog niet kennen, en van de ouders, die vrij moeten 

nemen. Ronald merkt op dat het feest is gevierd omdat de school 70 jaar bestond en dat dit 

dus de komende jaren niet meer aan de orde zal zijn. Maar hij neemt de opmerkingen mee 

voor een eventuele volgende keer. 

 

De EHBO-formulieren moesten dit jaar digitaal en op papier ingevuld worden. De vraag is of 

niet gekozen kan worden voor één formulier. Met meerdere kinderen is het nogal een klus 

om de formulieren in te vullen en dan moet het ook nog dubbel. Tessa legt uit dat er iets mis 

is gegaan met de digitale formulieren. Om deze reden zijn de papieren versies ook 

uitgedeeld. 

 

Er wordt gevraagd of bij iedere leerkracht duidelijk is wat het doel is van een startgesprek. 

De ouders in de MR geven aan bij verschillende leerkrachten de startgesprekken zeer 

verschillend verlopen zijn. De ene leerkracht gebruikt het gesprek om het kind en de ouders 

beter te leren kennen en de andere leerkracht gebruikt het gesprek om op te sommen wat er 

allemaal gaat gebeuren dat schooljaar. Ronald verteld dat het de bedoeling was dat 50% van 

de tijd wordt gebruikt om het kind te leren kennen en 50% om te vertellen hoe het 

schooljaar zal verlopen. Ronald zal dit punt nogmaals aankaarten bij de leerkrachten zodat 

dit volgend jaar beter verloopt. 



 

 

 

6. Dialoogschool 

Vanuit het bestuur is besloten dat alle scholen die vallen onder de stichting SCOH een 

dialoogschool moeten worden. Ronald laat ter illustratie 2 filmpjes zien om duidelijk te 

maken wat een dialoogschool precies inhoudt. De filmpjes met uitleg zijn op basis van 2 

verschillende schalen maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde. Het gaat om de volgende 

schalen: 

 

De Melbourne schaal: 

 

 
De Victoria schaal: 

 

 



 

 

 

Als we kijken naar de victoria schaal, dan komen we uit in het vak rechtsboven. Waar we in 

dat vak eindigen moet in overleg. Allereerst gaat het team van de Ark in overleg over waar te 

eindigen. Het punt waar we eindigen heeft consequenties voor de school. Als het team hierin 

een besluit heeft genomen komt dit punt terug op de agenda van de MR. Er wordt dan 

gekeken hoe dit gecommuniceerd gaat worden naar de ouders en of hier nog een stem voor 

de ouders is en hoe dit aan te pakken. Eventueel met een selecte groep ouders van de 

onderbouw die hierover een vragenlijst in zouden willen vullen. Hier zou dan wel een zeer 

uitgebreide uitleg bij moeten zodat ouders ook weten dat we sowieso in het vak rechtsboven 

moeten eindigen en dat de andere vakken geen optie zijn. 

 

MR-geleding 

7. Uitschrijven nieuwe verkiezingen ouderlid 

Door het vertrek van Maria moet er een nieuw ouderlid worden gezocht. De verkiezing zal 

starten na de herfstvakantie. Er moet duidelijk geformuleerd worden dat de motivatie bij 

meerdere gegadigden aan de ouders meegegeven wordt om te kunnen stemmen, 

 

8. Punten van de MR-ouderavond 

Tessa stuurt de actiepunten naar Wendy en zij zal naar aanleiding daarvan een lijst maken. 

 

9. Nieuwe vergaderdata schooljaar 2019-2020 

De volgende data zijn vastgelegd als vergaderdata voor de MR: 

19 november 2019 

22 januari 2020 

19 maart 2020 

11 mei 2020 

9 juni 2020 

 

10. Rondvraag 

Er wordt gevraagd of er inmiddels berichten zijn naar aanleiding van het samenvoegen van 

groepen 6 en 7. Volgens Ronald zijn de meeste berichten inmiddels positief. De mensen die 

het meest tegen de samenvoeging waren zijn inmiddels naar een andere school.  

De MR adviseert om nu al na te denken over een eventuele brief met informatie over 

volgend schooljaar. En de ouders vlot te informeren. 

 

11. Volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 19 november 2019 om 19.30 uur. 

 

 

 


