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Verslag MR-vergadering 12-11-2018  
 
Aanwezig: Nicole Hoogwerf (voorzitter) 
  Marc Embregts  (ouderlid) 
  Anja Zweep  (ouderlid) 
  Tom Wagener  (ouderlid) 
  Susan van den Luitgaarden (secretaris) 
  Miranda den Ridder (teamlid) 
  Patrick Lazaroms (directie) 
  Beate Gierveld  (voorzitter AC) 

Monique Wetzels (notulant)  
Afwezig: Nicole Hanegraaf (directie) 
  Ilona Suijkerbuijk (teamlid) 
 
1. Opening vergadering 
Voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Tom wil graag als punt 12 “Zonnepanelen” toevoegen. 
 
3. Notulen vorige vergadering 
Notulen van 12-6-2018 waren nog niet behandeld. Worden nu vastgesteld en worden op de website 
geplaatst. 
Notulen van 24-9-2018 worden met een kleine aanpassing vastgesteld en worden op de website 
gezet. 
N.a.v. de notulen van 24-9-2018:  

 Er zijn twee offertes aangevraagd voor cameratoezicht. Ook een gesprek geweest met politie. 
Politie heeft camerasysteem waarmee we gaan beginnen. Sinds een paar weken geldt een 
verbod om op het schoolplein te komen na schooltijd. Het is veel rustiger nu, weinig vandalisme 
momenteel. De jongerenwerker houdt de bewuste groep ook in de gaten. Op termijn moeten we 
bekijken of deze maatregel moet blijven bestaan. Het is ideaal als kinderen na schooltijd wel fijn 
op het schoolplein mogen spelen.  

 De problemen met de achterste deur op WD3 zijn opgelost. Er zit nu een haak op. 
 
4. Ingekomen stukken 

 Binnengekomen tijdschriften liggen in het postvak van Susan 

 Bericht van de GMR, er is nieuw lid bij gekomen 

 Uitnodiging voor de kick-of van het Droom-event voor de MR-oudergeleding op woensdag 12 
december van 14.30 tot 17.00 uur. 

N.a.v. de brief van de GMR: Bregtje Horn is de GMR vertegenwoordiger voor de Duizendpoot. We 
nodigen haar uit als we met GMR willen communiceren, bijv. n.a.v. het strategisch beleidsplan. Ze 
kan ook zelf aangeven als ze informatie heeft die ze met ons wil delen. We zoeken hierover contact 
met haar. 
 
5. AC info 

 De AC heeft gesproken over de waarden en normen binnen de school. AC zou stukje budget 
beschikbaar willen stellen als hier behoefte aan is in de aanpak hiervan. (Patrick meldt dat de 
school daar uiteraard ook aandacht voor heeft. Er is momenteel een werkgroep die zich daarmee 
bezig houdt.) De groep van Marleen heeft veel wisselende vervanging. De groepen 3 vragen ook 
veel aandacht.  

 Sint komt eraan, loopt allemaal. 
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 Kerst: goede doel wordt Niños de Guatemala. Organisatie die scholen opzet in Guatemala voor 
kansarme kinderen. Van oorsprong opgezet door mensen uit Oosterhout! 

 De financiën zijn voor alle werkgroepen geregeld. Deze financiële gegevens zijn openbaar voor 
iedereen. Ouders kunnen aangeven als ze de financiën van de AC willen bekijken. 

 Er komt deze week een herinnering voor betaling van de ouderbijdrage in de nieuwsbrief. 
 
6. Mededelingen directie 

 Huisvesting: binnenkort vindt een eerste gesprek plaats met directie, aannemer en architect. De 
vergunning is zo goed als rond. Wellicht moet er nog aanvullend bodemonderzoek gedaan 
worden. Volgens de laatste planning wordt er gestart in februari 2019 met de bouw. 

 Continurooster: Gezien alle ontwikkelingen (onderwijsvernieuwing, kernconcepten en 
MijnRapportfolio) willen we de rust bewaren en het continurooster uitstellen. MR wil wel dat er 
serieus onderzocht wordt hoe we er verder mee doorgaan. 

 Schoolverlaters enquête: moet die nog wel afgenomen worden? MR wil dit jaar toch een 
enquête, om te zien of de onderwijsvernieuwing van invloed is op de resultaten. Susan stuurt de 
vragenlijst door, zodat iedereen die kan bekijken. Komt volgende keer op de agenda. 

 
7. Mededelingen bestuur 

 Delta-onderwijs werkt aan nieuw strategisch beleidsplan. Op zoek naar het Delta-DNA. Er is een 
plan gemaakt, in drie fases, Dromen – Denken – Bouwen. Voor het Droom-event op 12 december 
worden alle geledingen uitgenodigd, dus ook de MR en AC. 

 De inspectie is aanwezig bij Delta. Er is een nieuwe vorm van toezicht. Er worden algemene 
gesprekken met Delta gevoerd. Daarna worden steekproefsgewijs scholen bezocht. Op de 
Achthoek is inspectie geweest om unitonderwijs te bekijken. 

 
8. Financiële controle AC 
Mark gaat dat binnenkort doen. Volgende MR-vergadering komt hij met een verslag. 
 
9. Website 

 Anja vindt het soms lastig informatie te vinden. Er staat onder de knop “informatie” een lange 
lijst punten. Niet overzichtelijk. Suggesties aandragen om dat te verbeteren. Komt volgende keer 
weer op de agenda.  

 Informatie op de website is niet altijd up to date. Bijvoorbeeld: verslagen van de AC worden niet 
geplaatst, leden klankbordgroep kloppen niet meer helemaal. 

 Op Facebook worden momenteel vooral leuke gezellige berichten geplaatst. Niet vergeten ook 
de inhoud aan bod te laten komen. 

 
10. Sociale veiligheid 
Bij het tevredenheidsonderzoek zien we een hoge score bij de kinderen. Kinderen maken zich minder 
zorgen over het sociale gebeuren dan ouders. Directie heeft daar aandacht voor. Het gaat over het 
algemeen goed met de meeste kinderen. Veranderende patronen zien we in de hele maatschappij. 
 
11. Onderwijsontwikkeling “Duizendpoot 2020” 

 MijnRapportfolio. In de nieuwsbrief heeft elke week een stukje uitleg over het nieuwe systeem 
gestaan. Als het wordt ingevoerd is het handig om de uitleg nog eens te herhalen of op een 
centrale plaats te publiceren, bijv. ouderportaal. Op 17 december wordt MijnRapportfolio open 
gezet. 
Voor de groepen 1 t/m 3 wordt in januari KIJK! registratie toegevoegd. Oude rapport verdwijnt 
helemaal. 

 Kernconcepten. Leuke start voor onder- en bovenbouw. Planetarium was groot succes.  
Voorschool doet ook mee. In januari wordt het eerste kernconcept afgesloten.  
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Op 6 december heeft het team weer een studiedag over kernconcepten. Er wordt dan gewerkt 
aan de afsluiting van het huidige en de start van het volgende kernconcept. 
Het team is enthousiast over kernconcepten, maar de voorbereiding kost wel veel tijd. 
Groot voordeel is dat je het thema heel breed kunt trekken. Bij het huidige thema “Ruimte” komt 
het heelal aan bod, maar ook ruimte in de betekenis van “inhoud”. 

 
12. Zonnepanelen 
Er bestaat een fonds voor zonnepanelen op scholen. Stichting Schooldakrevolutie houdt zich 
daarmee bezig. Kunnen we iets van de gemaakte kosten met terugwerkende kracht vergoed krijgen? 
Zeker in de gaten houden voor de nieuwe aanbouw, waar wellicht ook zonnepanelen op geplaatst 
kunnen worden. 
 
Rondvraag:  

 Anja: is er al visie op de overgang van groep 3 naar groep 4? De overgang van groep 2 naar groep 
3 is kleiner gemaakt, maar de overgang naar groep 4 moet daarbij ook meegenomen worden. 

 Nicole: schoolfotograaf is geweest. De groepsfoto’s zijn te veraf. Basispakket is redelijk van prijs, 
maar extra foto’s zijn duur. Dat is blijkbaar bij alle schoolfotografen het geval. Misschien kan er 
een volgende keer eens naar een andere schoolfotograaf gekeken worden. De vraag is ook of er 
bij ouders nog behoefte is aan de individuele foto’s.  

 
 
 


