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Verslag MR-vergadering 13-11-2017    
 
Aanwezig: Jacques Vonk  (voorzitter) 
  Marc Embregts  (ouderlid) 

Nicole Hoogwerf (ouderlid) 
  Marley van Schöll (secretaris) 

Patrick Lazaroms (directie)  
Beate Gierveld  (voorzitter OR) 
Monique Wetzels (notulant) 

Afwezig: Nicole Hanegraaf (directie) 
 
 

1. Opening vergadering 
Jacques opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
Op verzoek van Nicole Hoogwerf wordt als punt 10 toegevoegd: Vervoer van kleuters in de auto. 
Het tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra staat niet op de agenda. Stukken zijn wel al meegestuurd. 
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Marc meldt al wel dat het opvallend is dat de directie er zo 
goed uitkomt, medewerkers en ouders zijn daarover heel tevreden. Positief dus!! 
 

3. Notulen 25-9-2017 
Notulen van 25-9-2017 worden goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst. 
 

4. Ingekomen stukken 
MR-tijdschriften liggen in postvak Marley. 
Powerpointpresentatie van de GMR m.b.t. kwaliteitszorg is rondgestuurd. 
 

5. AC info 

 Corné Muis wordt de nieuwe penningmeester. Anneke blijft ook nog taken doen, want Corné is minder 
goed bereikbaar. Anneke wordt secretaris. 

 Voor 100 kinderen is nog geen ouderbijdrage betaald. AC komt in financiële problemen voor de rest van 
het schooljaar. Hoge uitgaven voor schoolreis zijn al geweest. Mensen die nog niet hebben betaald 
worden aangeschreven. Communiceren via de leerkrachten via ouderportaal, dan is de kans groter dat 
mensen het lezen. Volgend jaar wordt schoolreis weer apart geïnd, het zal een bedrag worden van 25 
euro. Er moet een plan komen om volgend jaar ouderbijdrage makkelijker te innen. Wellicht via 
machtigingen? 

 De werkgroepen functioneren goed. Er wordt indien nodig assistentie van hulpouders gevraagd. 
 

6. Mededelingen directie 
Onderwijsontwikkeling Duizendpoot 2020 
In Unit 3 liepen leerkrachten tegen praktische problemen aan. Ze zijn gaan kijken bij St. Jan in Oosteind, die ook 
met units werken. Daarna o.l.v. Nicole op Delta-kantoor studiedag gehad. Punt van aandacht: veel tijd kwijt aan 
registratie. Rapportage met cijfers past niet meer bij de nieuwe onderwijsmethode. Werkgroep rapportage gaan 
kijken hoe we rapportage vanaf volgend jaar vorm gaan geven. Bij peuters en kleuters wordt KIJK registratie 
toegepast, bekijken hoe kind het doet in de leerlijn. Dat is een veel betere methode dan cijfers. Cijfers geven vaak 
geen eenduidig beeld, rapportcijfers stroken niet met Citotoetscijfers. Moeilijk te snappen voor ouders. We gaan 
werken aan andere wijze van rapporteren. De halfjaarlijkse Citotoetsen blijven wel bestaan. Nieuwe systeem moet 
inzichtelijk zijn voor ouders en kinderen. De leerlingen werken vanuit doelen, die duidelijk moeten zijn.  
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Patrick constateert dat de leerkrachten nu al veel bewuster met hun onderwijs bezig zijn. Ze draaien niet meer 
alleen de methodelessen af, maar kijken meer naar de behoeften van de kinderen en de individuele leerdoelen. 
 
ICT: Er wordt komend jaar flink geïnvesteerd in devices. We gaan Chromebooks aanschaffen. Dat zijn kwalitatief 
goede laptops. Leerlingen moeten op verschillende devices kunnen werken. 
 
Huisvesting: Er zijn twee aannemers die zouden willen bouwen, maar het bedrag van 592.000 euro is 
ontoereikend. We zullen dus opnieuw met de gemeente in gesprek moeten. 
 

7. Mededelingen bestuur 
_ 
 

8. Financiële controle AC 
De financiën van de AC van vorig schooljaar zijn gecontroleerd en goed bevonden. 
 

9. Opbrengsten eind 
De opbrengsten in de groepen 4 en 5 minder hoog zijn dan de jaren ervoor. De overgang naar groep 5 is altijd 
lastig. De nieuwe rekenmethode hebben we al twee jaar, maar de nieuwe taalmethode Staal is dit schooljaar 
ingevoerd. Met de nieuwe taalmethode moet uiteindelijk een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van taal. 
De methode Taal op Maat was echt verouderd. 
 

10. Vervoer kleuters met de auto 
Kleuters moeten verplicht op stoeltjes/verhogers in de auto. Dat geldt echter niet voor kinderen die incidenteel 
meerijden. Dit staat in het “Protocol OBS de Duizendpoot: Kinderen vervoeren in de auto”. Dit protocol moeten 
eigenlijk bij elke oproep meegestuurd worden of ophangen bij intekenlijsten bij klassen. We zullen hier 
zorgvuldiger mee omgaan. In nieuwsbrief het protocol ook nog eens vermelden. 
 
 
 
 
Nieuwsbrief:  
AC: nieuwe penningmeester, 100 kinderen nog niet betaald, zorgwekkend! Opnieuw oproep om te betalen. 
Directie: Chromebooks zullen worden aangeschaft, goede kwaliteit. 
Eindopbrengsten 
Vervoer kleuters in auto, met protocol. 
 
Rondvraag:  
Volgende vergadering zal de “handleiding overblijven” op de agenda staan. MR moet die bekijken alvorens die op 
de website wordt geplaatst. 
De website zal meer up to date worden gemaakt. Actie Patrick en Monique 
 
Communicatie vergadering: Goed, vlotte vergadering 
 


