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Verslag MR-vergadering 15-05-2017
Aanwezig: Crétiënne Oomen
Marc Embregts
Susan van den Luitgaarden
Marley van Schöll
Patrick Lazaroms
Jacques Vonk
Lisa Beskers
Ilona Suijkerbuijk
Monique Wetzels

(voorzitter)
(ouderlid)
(teamlid)
(secretaris)
(directie)
(ouderlid)
(voorzitter OR)
(teamlid)
(notulist)

1. Opening vergadering
Crétiënne opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld. Marc wil een punt toevoegen over de begroting.
3. Notulen 23-2-2017
Notulen goedgekeurd en komen op de website. Aktie Monique
4. Ingekomen stukken
Tijdschriften liggen op tafel. MR magazine is opgezegd.
5. OR info
Er komt nieuwe naam: activiteitencommissie. Dat dekt de lading meer en het is wellicht een
lagere drempel voor ouders om actief te worden. Op de flyer heeft slechts één ouder
gereageerd. De huidige leden blijven in de commissie. Elk lid wordt verantwoordelijk voor een
werkgroep, samen met een teamlid. Bij activiteit worden er ouders bij gezocht om te helpen. Lisa
blijft wel actief, maar niet als voorzitter. Beate en Willie-Anne willen wel voorzitter/vice-voorzitter
zijn.
De prijs voor het affiche is uitgereikt aan groep 8B: bon om met de klas te gaan zwemmen bij de
Warande.
Vanaf volgend schooljaar willen we klassenouder in gaan voeren, voor elke groep, ter
ondersteuning van de leerkracht. Dat gaat Patrick oppakken.
Ouderbijdrage: er komt nog steeds geld binnen. Patrick is ouders er persoonlijk op aan het
aanspreken. Voor 12 leerlingen is schoolreis nog niet betaald. Als er niet betaald wordt, mogen
die kinderen volgend jaar ook niet mee op schoolreis.
Er is nu voldoende geld aanwezig voor de lustrumviering. De voorbereidingen zijn al in volle
gang.
6. Mededelingen directie
Huisvesting: Er worden bewijzen verzameld dat er niet gebouwd kan worden voor het
beschikbare bedrag van 6 ton. Onze vernieuwde onderwijskundige visie moet tot zijn recht
kunnen komen in nieuwe gebouw. Niet zomaar een aantal containers wegzetten.
Schoolverlaters enquête: had eigenlijk dit jaar niet gehouden moeten worden, maar volgend
jaar. Afspraak is nu om het volgend jaar geen enquête te houden. De resultaten gaan naar
Ronald en Moreen. Er is een leerling geloot die een cadeaubon krijgt. Over het algemeen zijn de
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leerlingen tevreden over de Duizendpoot en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Aandachtspunten zijn zoals elk jaar: Engels, wiskunde, het leren plannen en werken met de
agenda, meer werken op de computer.
ICT: het werken met de Ipads gaat goed.
Onderwijskundige ontwikkelingen 2020:
Ilona heeft een vlog gemaakt over de onderwijskundige ontwikkelingen in relatie tot het nieuwe
schooljaar. Komt deze week online. Belangrijkste verandering is dat we volgend jaar in vier units
gaan werken. Groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Er komen basisgroepen met kinderen van
verschillende leeftijdsgroepen. Drie of vier basisgroepen samen vormen een unit. Er is
uitgebreid over gediscussieerd en uitleg over gegeven door Ilona. MR-oudergeleding is heel
enthousiast over deze ontwikkelingen.
7. Mededelingen bestuur
/
8. ARBO en brandveiligheid
Helma en Francé zijn de nieuwe ARBO-coördinatoren. Patrick heeft met hen overleg. Onder
ARBO vallen uiteenlopende zaken als RIE, brandwerende prullenbakken, bureaustoelen
personeel, brandoefening, EMS cursussen EHBO, etc.
Een aantal mensen hebben bijscholingscursus EHBO gedaan. Er wordt in de groepen 8 geen
EHBO meer gegeven.
Met het langdurig ziekteverzuim gaat het beter. Alleen Annelies is nog ziek, maar al goed terug
aan het komen
Kort ziekteverzuim is ook verbeterd.
Er is nog geen brandoefening geweest. Die gaat nog gepland worden in overleg met de ARBOcoördinatoren.
9. Opbrengsten midden
Het is moeilijk voor de oudergeleding om de tabellen goed te beoordelen. Hoe ver is het onder
de maat? De lage opbrengsten zijn wel te verklaren. Er zal zeker aandacht aan besteed moeten
worden om de opbrengsten te verhogen in de toekomst. Het werken in units zal wellicht ook
positieve invloed hebben op de opbrengsten.
10. Overblijf
Marc heeft overleg met Nicole Binnenkade gehad. Het loopt goed met de overblijf. Er zijn
voldoende overblijfouders. Nicole kan weer meer bij de overblijf aanwezig zijn en dat is positief
voor de overblijf.
11. Verkiezingen
Er is een opzet voor de oproep voor nieuwe MR-ouder gemaakt, waar nog wat aan gesleuteld
wordt. In de nieuwsbrief van 30 mei komt een oproep. Kandidaten kunnen reageren en moeten
motivatie meesturen. Als er meerdere kandidaten zijn komen er verkiezingen.
12. Begroting (extra agendapunt door Marc toegevoegd)
Duo stelt elk jaar de personele bekostiging bij. Normaal is dat 1%, dit jaar is het echter 2,5%.
Marc wil weten wat dat voor effect heeft voor de Duizendpoot. Patrick geeft aan dat er hiernaast
nog een aantal gunstige factoren zijn waardoor we kunnen gaan proberen om toch al onze
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leerkrachten binnen boord te houden. Zo kunnen we beschikken over extra handen in de groep.
Er zijn een aantal mensen die ouderschapsverlof opnemen, waardoor we middelen vrij krijgen.
Jenny heeft lerarenbeurs aangevraagd, ook daarvoor komen middelen beschikbaar. Volgens de
prognoses zou de Duizendpoot krimpen, maar nu lijkt er groei in te zitten. We gaan nieuwe
schooljaar starten met meer dan 325 kinderen.
We gaan proberen om Ilona volgend jaar één dag ambulant te krijgen voor de vernieuwing. Dat
moet goed gecoördineerd blijven worden en Ilona is daarvoor zeer gemotiveerd. Bij haar
zwangerschapsverlof komt er meer tijdelijk op dat gebied meer werk voor de bouwcoördinatoren
Marley, Jenny en Moreen.
Anic wil graag een dag voor de klas blijven in verband met de voeling met de praktijk.

Nieuwsbrief (NB van 23 mei):
 Vlog over onderwijskundige vernieuwing en volgend schooljaar heel goed ontvangen door
de MR. Vragen gesteld en uitleg gekregen. MR-ouders zijn enthousiast.
 Evaluatie overblijf: loopt goed
 Verkiezing MR-ouder komt eraan
 Opbrengsten middenbouw bekeken, behoeft aandacht en wordt aan gewerkt.
Rondvraag:
/
Communicatie vergadering:
Veel besproken, goed op de inhoud. Iets uitgelopen in de tijd.
Volgende vergadering: maandag 3 juli
Communicatievergadering MR-OR-team: maandag 10 juli

