
 

 

Notulen MR-vergadering  

 

 

Datum Dinsdag 21 januari 2020 

Tijd 19:30 – 21:30u  

Locatie Händelstraat 

Notulist Isabelle 

Afwezig Martine 

 

Nr Agendapunt Actie 

 

1. Opening van het MR-overleg, vaststellen agenda 

 

 

2.  Brief – inkomende post besproken 

 

 

3.  Eindejaarsstress 

• Er is actie ondernomen om de drukte voor 

ouders aan het einde van het schooljaar te 

verminderen. Nu is gebleken dat ook de 

decembermaand een erg drukke periode is die 

veel van ouders en kinderen vraagt.  

• Activiteiten (buitenschools) worden 

regelmatig erg last minute aangekondigd 

waardoor het voor ouders lastig is om iets te 

regelen. 

• Het doel van buitenschoolse activiteiten is het 

onderwijs te verrijken en iets toe te voegen 

aan het onderwijsaanbod. Deze worden dus 

ingezet als educatieve bezigheden. Verzoek 

vanuit ouders: kan het jaarlijkse aantal 

activiteiten (waar ouderhulp bij noodzakelijk 

is) verminderd worden. Kan het aantal 

activiteiten in december verminderd worden, 

aangezien dit veel van kinderen eist.   

• In iedere bouw zullen de 

activiteiten die gedurende 

het jaar plaatsvinden 

kritisch bekeken worden. 

 

• Evaluatie voor de Kerst 

commissie: Indien er 

volgend jaar weer een 

sponsorloop plaatsvindt, 

dan op de jaarkalender 

zetten. Wellicht is het een 

idee om na te denken over 

een andere  activiteit 

waarbij de kinderen 

stilstaan bij de 

Kerstgedachte.  

4. Staking 

• Reacties 

 De MR leden hebben zowel positieve als 

negatieve reacties gehoord.  

• Enquête? 

 MR ouderleden hebben de optie ingebracht 

een bredere peiling te houden om een beeld te 

krijgen wat er onder ouders leeft. 

 

• Geen peiling over staking 

onder ouders omdat geen 

actie wordt ondernomen 

op de uitkomsten  

• MR ouderleden schrijven 

bericht voor de 

nieuwsbrief.  



 

 

• Compensatie onderwijstijd? 

 Kinderen moeten over 8 jaar basisschool 7520 

uur lestijd krijgen. Dit komt neer op gemiddeld 

940uur per jaar. Dit schooljaar waren er iets 

meer lesuren gepland (942uur). Door de drie 

stakingsdagen komen we dit schooljaar 13 

lesuren te kort. Kinderen in de midden-

/bovenbouw hebben echter al genoeg uren 

gemaakt in de afgelopen schooljaren waardoor 

zij toch uit zullen komen op de 7520 uur in 

acht jaar. 

 De kinderen in de onderbouw zullen in de 

komende jaren genoeg uren les krijgen om na 

acht jaar ook 7520 uur lestijd te hebben 

gekregen. Volgend schooljaar zal er dan ook 

wat meer lestijd (meer dan de 940 uur 

gemiddeld) ingepland worden.      

• Meer lesuren (meer dan 

940) in lesurenrooster 

schooljaar 2020-2021 

5. Prijs naschools cursusaanbod 

• Vanuit ouders kwam de feedback dat de prijs 

van sommige cursussen die na school worden 

aangeboden vrij hoog zijn. 

• School faciliteert en communiceert over de 

cursussen, maar de prijs is door de aanbieder 

besloten. 

• De activiteiten zijn nu niet voor iedereen 

toegankelijk.  

• Schoolleiding gaat in 

gesprek met Jasper, hij 

coördineert de naschoolse 

activiteiten. Zij zullen kijken 

welke mogelijkheden er zijn 

m.b.t. de prijzen van het 

cursusaanbod. Dit komt 

later op terug op de 

agenda.  

6.  Opening carnaval 

• Voorstel vanuit de carnavalscommissie: de 

opening van carnaval niet meer met groep 1 

t/m 8 op het plein bij de Händelstraat. Dit 

kwam o.a. voort uit de evaluatie van vorig jaar. 

MR-leden zijn hiermee akkoord. Groepen 1 

t/m 6 starten de dag gewoon bij de 

Händelstraat. Groepen 7/8 starten bij Cereol.  

• Werkgroep Carnaval 

informeren  

7. Status schoolplein 

• Op het schoolplein van de Händelstraat 

zullen noodlokalen geplaatst worden. Het 

is de bedoeling dat de noodlokalen in 

september in gebruik kunnen worden 

genomen. Het is nog niet duidelijk waar 

deze lokalen precies worden geplaatst. . 

Een klankbordgroep denkt hierover mee. 

 



 

 

• Een geluidsexpert van de gemeente zal een 

geluidsmeting uitvoeren, om (extra) 

geluidsoverlast voor bewoners te voorkomen. 

Er zal dan ook nagedacht worden over het 

gebruik van de juiste (geluiddempende) 

materialen. 

• Het schoolplein zal groot genoeg blijven om te 

gebruiken voor de leerlingen. Het 

Beethovenplein zal niet gebruikt worden als 

speelplein. Wanneer de geluidsmeting op het 

schoolplein te hoog blijkt, zal dit alternatieve 

speelplein opnieuw overwogen worden. 

Bewoners worden dan eerst uitgenodigd.  

• Ondertussen wordt er veel nagedacht over en 

worden er plannen gemaakt voor de 

vergroening van het schoolplein. Deze plannen 

kunnen uitgevoerd worden op het moment dat 

het duidelijk is waar de noodlokalen komen. 

Het is daarom nog niet duidelijk wanneer de 

plannen voor het ‘vergroenen’ van het 

schoolplein tot uitvoering komen. 

8. Bezetting voetbalveldje TSO 

• TSO heeft weer een rooster opgesteld voor de 

verdeling van de groepen, zodat iedereen 

eerlijk gebruik maakt van het voetbalveldje. Dit 

rooster werd eerder al gehanteerd, maar was 

een beetje verwaterd. Nu zijn er weer 

duidelijke afspraken gemaakt. 

• TSO rooster voor gebruik 

voetbalveldje is opnieuw 

ingesteld 

9. Samenwerking met BSO  

• Brainstorm: waar denk je aan bij 

‘samenwerking BSO Oog in Al’? Deze vraag 

werd gesteld om quotes te verzamelen. Met 

als doel de samenwerking met elkaar op de 

kaart te houden. De quotes worden gedeeld in 

de PR-werkgroep samenwerking BSO. De 

werkgroep bedenkt nog met elkaar hoe ze 

deze quotes gaan inzetten.  

• Terugkoppeling PR-

werkgroep Samenwerking 

BSO: quotes delen. 

10. Mededelingen 

• Bijeenkomst blokschrift 

 Er waren 7 ouders aanwezig bij de 

bijeenkomst. Het was een bijeenkomst die 

voor meer begrip gezorgd heeft. 

• Workshopavond Alles voor je kind (17 juni) 

• Een extra herinnering 

versturen voor een 

bijeenkomst waarvan de 

uitnodiging ver van te voren 

verstuurd is.  



 

 

 Er is een mooi voorstel geschreven voor open 

space gesprekken tijdens ‘Alles voor je Kind’. 

• Personeel: er zijn de nodige uitdagingen door 

ziekte van personeelsleden en het tekort aan 

invalkrachten. Tijdens de komende 

studiedagen wordt hiervoor een oplossing 

gezocht. 

• MR leden kunnen eventuele  

suggesties doorgeven voor 

open space sessie tijdens 

workshopavond. 

 

11. Actielijst • Actielijst 29/10 meesturen 

met nieuwe notulen 

12. Rondvraag 

• Informatievoorziening VO in groep 7. Voor 

ouders in groep 7 is niet helder wanneer er 

informatie over het VO gegeven wordt. 

Verzoek: rond oktober een bericht via Social 

Schools waarin o.a. wordt aangegeven 

wanneer de leerlingen een voorlopig advies 

krijgen en in groep 8 informatie over POVO.  

• Klassendienst: MR ouder-lid had van ouders 

vernomen dat vaak dezelfde kinderen 

klassendienst hebben en vroeg zich af wat de 

gedachte achter de klassendienst is? 

• Klassendienst is in groep 5 t/m 8 om kinderen 

een kleine verantwoordelijkheid te geven voor 

hun omgeving. Iedereen komt aan de beurt, 

deze beurten wisselen iedere week. Wanneer 

een leerling niet kan, wordt er gevraagd wie er 

wil/ kan invallen. Vaak zijn er kinderen die het 

leuk vinden die zich dan aanmelden. Het kan 

zijn dat een leerling erg vaak moet invallen 

voor anderen. Wanneer het kind dat eigenlijk 

niet wil en zelf geen ‘nee’ durft te zeggen 

tegen klasgenootjes, kan de leerling dit bij de 

leerkracht aangeven. Wanneer dit te spannend 

is kan de ouder hierbij helpen en het 

bespreekbaar maken bij de leerkracht. 

• MR-teamlid: Leerkrachten 

groep 7 informeren: 

Volgend jaar rond oktober 

berichtgeving via 

SocialSchools. 

 

• MR-ouderlid: contact 

opnemen met ouder(s) 

i.v.m. klassendienst.  

 

  
Notulistenlijst 

 
21-1- 2020: Isabelle / 3-3 2020 Martine / 9-6 2020 Michelle 

 

 

 


