
 

 

Notulen MR vergadering 4-3-2021 

Aanwezig: Jacobien, Monique, Karin, Wendy, Anetta, Natasja, Pauline, Judith en Patricia (notulist) 

 

 MR-geleding met directie 

1. Opening vergadering en opmerkingen: 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Notulen van de vorige keer 

In de notulen van de vorige vergadering staat een stukje over de Cito-toetsen en dat deze 

niet worden afgenomen. De ouders in de MR hebben vernomen dat de Cito-toetsen toch 

worden afgenomen deze maand en vraagt hiervoor een verklaring aan de leerkrachten. 

Jacobien vertelt dat er in eerste instantie geen Cito mocht worden afgenomen. Deze Cito-

toetsen zijn inmiddels landelijk verplaatst naar de week van 9 maart. De oorspronkelijke 

datum van de toetsen was in januari. Voor de kleuters is besloten geen Cito-toetsen meer af 

te nemen maar observaties te doen. Landelijk wordt binnenkort het afnemen van Cito-

toetsen bij kleuters verboden en is het de bedoeling dat alle scholen over gaan op 

observaties. De Ark is naar aanleiding hiervan nu al gestopt hiermee.  

Ook is er een begin gemaakt met de DMT-toetsen en de AVI-toetsen. Zo weten we snel hoe 

de kinderen er voor staan en kan de school het leesonderwijs goed oppakken. 

 

Er wordt opgemerkt dat er weinig notulen op de site te vinden zijn van de MR-vergaderingen 

van de afgelopen jaren. Er zijn wel altijd notulen gemaakt. Monique en Jacobien gaan zorgen 

dat de stukken alsnog op de site komen. 

 

Er zijn geen tekstuele opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 

 

3. Zieke leerkrachten/ouders/kinderen 

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

kinderen.  

 

4. GMR 

Vanuit de GMR is er een aantal stukken rondgestuurd ter informatie. 

Er zijn verder vanuit de GMR geen mededelingen. 

 

5. Eerste week open! Hoe loopt het nu? 

Jacobien laat weten dat zij en de leerkrachten blij zijn om alle kinderen weer op school te 

zien.  

 

Vanuit de ouders was er de klacht dat zij naar het achterplein moeten met kinderwagens 

maar het hek bij de gymzaal/judovereniging is vaak niet ver genoeg open om daar met een 

kinderwagen door te kunnen. Jacobien gaat zorgen dat dit wordt opgelost. Verder vinden de 

ouders het druk op het achterplein.  

 

De kinderen volgen de regels goed op in de school. Hier zijn geen verdere opmerkingen of 

klachten over. 

 



 

 

6. Ouderbijdrage en een nieuwsbrief 

Jacobien attendeert de MR erop dat zij jaarlijks de te betalen ouderbijdrage moet 

goedkeuren. Het is de bedoeling dat tegen de zomervakantie de begroting, het jaarverslag 

van de OR, de huidige stand van de pot en het nieuwe te betalen bedrag besproken wordt. 

De MR keurt dan de nieuwe ouderbijdrage goed. Dit jaar heeft de OR in de nieuwsbrief 

verantwoord waar het geld naartoe gaat en waarom het bedrag voor dit jaar gelijk is 

gebleven. 

 

Jacobien heeft een nieuwbrief gemaakt die eens in de twee weken zal verschijnen. 

Hierin komt praktische informatie. De ouders zijn enthousiast over dit initiatief. De 

leerkrachten geven aan dat er in het verleden een nieuwsbrief was maar dat deze is 

opgeheven met de komst van de app. Omdat de app nog steeds niet optimaal functioneert is 

het toch handig om een nieuwsbrief te ontvangen. 

 

7. Continutrooster 

Jacobien is door verschillende ouders aangesproken met de vraag of er een continurooster 

zal komen. Ook heeft zij al toekomstige ouders aan de telefoon gehad die vroegen of de 

school een continurooster hadden. Deze ouders zijn op zoek gegaan naar een andere school 

toen zij hoorden dat wij geen continurooster hebben. Jacobien geeft aan dat bij zo veel vraag 

naar een continurooster er een ouderpeiling gedaan moet worden. De MR kan niet beslissen 

of dit rooster er wel of niet komt. Jacobien stelt voor dit punt volgend jaar weer op de 

agenda te zetten. En dan te beginnen met een uitvraag onder de ouders. De ouders in de MR 

geven aan ook veel geluiden te horen van ouders dat zij graag een continurooster zouden 

willen.  

 

8. Hangjongeren/overlast 

Er is enorm veel overlast van hangjongeren voor de school. Zij maken er een puinhoop van 

en vernielen de school. Iedere ochtend moeten er leerkrachten het voorplein vegen om dit 

te ontdoen van blikjes, wietzakjes, lachgaspatronen, zonnebloempitten en glas. Er zijn 

inmiddels 17 ruiten gesneuveld door deze jongeren.  

Dat dit geen fijne jongeren zijn blijkt niet alleen uit het maken van rotzooi en het vernielen 

van de school maar ook zijn zij zeer brutaal en dreigend naar het personeel van de school. 

Het gaat om een grote groep van soms wel 40/60 jongeren. 

 

Een oplossing zou zijn, volgens de wijkagent, om hogere hekken te plaatsen om de school 

zodat de jongeren het plein niet meer op kunnen. Jacobien is in contact met de wijkagent en 

zoekt naar een oplossing. 

 

Alleen MR-geleding 

9. Werving nieuwe directeur 

Het profiel voor de nieuwe directeur is inmiddels geschreven. 

 

Vanuit de ouders van de MR zit Anetta in de commissie. 

Verder zullen er 1 MT lid, 1 personeelslid en 1 MR personeelslid in de commissie 

plaatsnemen. Vanuit de MR zijn er 3 leerkrachten die dit graag zouden willen. Jacobien zal 

kijken wie van deze 3 in de commissie komt.  

 



 

 

Ten tijde van de vergadering staat de vacature nog open en is onbekend hoeveel reacties er 

binnengekomen zijn. 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

11. Volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering is maandag 12 april om 19.30 uur 

 

 

 


