
  

  

  

MR vergadering  

Notulen  

  

Datum  : 3 oktober 2019  

Plaats    : Pijlstaartschool Vinkeveen  

Tijd    : 19:30 – 22.00 uur  

Voorzitter             : Sonja Mons  

Verslaglegging   :Marleen Visschers  

  

Aanwezig: Brigitte van Kooten, Rianne Bots, Jaco van den Dool, Afroditi 

Panagodimou- Bakker en Jan Pieter Braam  

  

Afwezig  : Miriam van der Linden  

  

1) Opening  

Sonja zit haar eerste MR-vergadering voor.  

  

2) Ingezonden stukken  

Er is een mail binnengekomen van een ouder betreffende de aanmeldingsformulieren voor de 

typecursus van LOI Kidzz.  

De gesloten enveloppen bevatten brieven die doen vermoeden dat school de brieven heeft opgesteld 

en verspreid. Ook worden deze brieven met een commercieel belang verstuurd.   

Jaco geeft aan dat deze aanmeldingsformulieren vanaf volgend schooljaar niet meer via school 

verspreid zullen worden.  

  

Actie:  

Sonja zal deze ouder een reactie versturen.  

   

3) Update lopende acties  

Huisvesting  In het schoolplan is het onderwerp huisvesting opgenomen.   

De doelstelling is gecontroleerd en gezond door te groeien.  

In overleg met het bestuur is daarom de grens op 30 leerlingen per 

klas gesteld.  
Er is een verzoek ingediend bij de gemeente voor 250 vierkante meter 

schoolruimte.  

    

    

  

4) Ouderraad  

OR-voorzitter Mick is aanwezig en vertelt over de werkzaamheden van de OR. Enkele punten die 

besproken zijn:  

   

• De vrijwillige bijdrage wordt slechts door een klein deel van de ouders betaald. Dit jaar zal een 

herinnering in de Pijlsnel opgenomen worden.  

• Gabriëlla heeft de rol van penningmeester overgenomen (voorheen Mariëtte).  

• De OR draagt jaarlijks bij aan het schoolreisje.  

• De OR schenkt iedere klas vijftig euro per schooljaar t.b.v. de inrichting van de klas.  

• De OR is iedere maandagochtend van 8:30-9:00 aanwezig op school. Ouders kunnen 

aanschuiven voor vragen, ouders kunnen ideeën inbrengen en er kan inzage in de kasboeken 



gegeven worden. Ook voor leerkrachten is het fijn dat de OR beter bereikbaar is. Zo kunnen 

eventuele declaraties meteen uitgekeerd worden.   

• De ouderbijdrage is door de OR verhoogd m.i.v. het huidige schooljaar. De MR stelt deze 

verhoging met terugwerkende kracht vast. Een verhoging lijkt zeer redelijk gezien de 

prijsstijgingen voor inkoop van een aantal zaken.  De vrijwillige bijdrage is bovendien niet hoog 

als je dit vergelijkt met andere scholen. 

• De OR verzorgt activiteiten omtrent o.a. Kerst, Sinterklaas, Pasen, de Pijlstart en de 

avondvierdaagse. Van de inkomsten schaft de OR jaarlijks iets aan voor de kinderen. Zo zijn er 

de afgelopen jaren veel nieuwe schooltenues aangeschaft. Dit jaar worden muziekinstrumenten 

aangeschaft van de winst van de Pijlstart.  

  

Actie:  

- Jan Pieter gaat de kascontrole verzorgen.  

- De MR kijkt mee naar de brief die ter herinnering aan de vrijwillige ouderbijdrage wordt 

verstuurd.  

- De MR en Jaco zullen meedenken aan het enthousiasmeren van nieuwe ouders voor deelname  

aan de OR. Op dit moment zijn er geen ouders uit de onderbouw lid van de OR.   

- Er zal een vast kopje ‘ouderraad’ in de Pijlsnel opgenomen worden.   

- In december / januari zal de OR wederom aansluiten in de MR-vergadering om de voortgang te 

bespreken, inclusief de opbrengst van de communicatie. 

  

5) Schoolplan  

De MR stemt in met het nieuwe schoolplan.   

Het nieuwe schoolplan is inmiddels uitgewisseld met de onderwijsinspectie.  

  

De vier ambities, zoals beschreven in het schoolplan, zijn ook toegelicht in een korte zomerpodcast 

van vijf minuten. Ook heeft Jaco alle HWW-avonden afgetrapt met een presentatie over deze vier 

pijlers. Het doel is op deze manier alle ouders te bereiken.  

  

De MR adviseert in het jaarplan niet-onderwijsinhoudelijke doelen toe te voegen, zoals 

personeelsbeleid.   

Ook adviseert de MR prioriteit te stellen door een ‘need to have’ en ‘nice to have’ – lijst op te stellen. 

Jaco geeft aan dit schooljaar prioriteit te geven aan het opzetten van een gesprekkencyclus.   

  

Actie:  

- Er wordt een publieksversie van het nieuwe schoolplan uitgegeven voor ouders.     

- Het meerjarenplan zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het schoolplan zal twee keer per       

schooljaar terugkomen op de agenda van de MR.  

  

6) Jaarplan  

De vier ambities, zoals beschreven in het school -en jaarplan zijn door Jaco gepresenteerd 

voorafgaand aan iedere HWW-avond.  

De MR adviseert de doelen m.b.t. burgerschap meer SMART (meetbaar) te formuleren.  

Enkele doelen lijken te groot en dus onhaalbaar voor één schooljaar.   

  

Actie:  

De succesfactoren worden aangescherpt.  

  

7) Pestprotocol  

Het pestprotocol is vernieuwd en sluit nu aan bij de methode Kanjertraining.  

De MR geeft aan dat het stuk prettig te lezen is en stemt in met het plaatsen van het document op 

de website.  

De MR vraagt zich af of er aandacht is voor cyberpesten. De personeelsleden van de MR geven aan 

dat hier aandacht aan wordt gegeven in de lessen van de methode. In de bovenbouw verzorgt 

jaarlijks bureau Halt een lessenserie en ook hierin komt pesten via social media aan bod.   

  

Jaarlijks wordt er een vragenlijst afgenomen onder alle leerlingen vanuit de Kanjertraining. Dit gaat 

over de veiligheidsbeleving van kinderen.  

Ook wordt er een sociogram gemaakt van een klas.   



  

De MR geeft aan enkele punten te missen in het protocol:  

- Signaleringslijst pesten voor ouders  

- Een stappenplan na het signaleren  

  

Actie:  

- Punten van de MR toevoegen aan het document.  

- Aandacht geven aan het plaatsen van het pestprotocol op de website middels een bericht in de 

Pijlsnel.  

 

 8) Pilot groepsdoorbrekend rekenen  

Deze pilot heeft voor de zomervakantie in de groepen 4 gedraaid.  

Uit onderzoek blijkt dat de rekenresultaten door deze werkwijze niet zullen stijgen.  Er 

is dan ook ingezet op rekenplezier en competentiegevoel.  

  

De pilot is door de betreffende leerkrachten als een prettige werkwijze ervaren.   

Jaco schrijft een artikel over de uitkomst van deze pilot.  

Tijdens een lunchseminar zullen de uitkomsten gepresenteerd worden in het team.  

  

Actie:  

Het artikel over de pilot groepsdoorbrekend rekenen zal aan de MR gepresenteerd worden.  

    

9) Veranderende schooltijden  

Er lijkt urgentie te bestaan om de schooltijden aan te passen. De situatie bij het overblijven lijkt 

onhoudbaar te worden, omdat bijna alle kinderen overblijven en het aantal vrijwilligers afneemt. 

Formatie-technisch is een vijf gelijke dagen model aantrekkelijk.  

  

Het aanpassen van de schooltijden heeft consequenties voor o.a. de buitenschoolse opvang en het 

rooster van de leerkrachten.   

Een andere manier van overblijven lijkt ook wenselijk en een groot deel van de huidige problematiek 

te ondervangen.  

  

Actie:  

Jaco zal informeren bij andere scholen die dit traject doorlopen 

hebben. 

In de MR-vergadering van januari zal Jaco een voorstel doen 

bestaande uit meerdere scenario’s.  

  

10) Schoolplein  

Op dit moment is het grasveld erg modderig geworden.   

Jaco onderzoekt de mogelijkheden. Er wordt gedacht aan houtsnippers en/ of rubberen tegels.  

  

11) Planning onderwerpen MR- vergaderingen  

Deze punten wil de MR dit schooljaar (regelmatig) op de agenda zetten: -  

Jaarplan  

- Schoolplan   

- Leeslink  

- Pilot groepsdoorbrekend rekenen  

- Betrokkenheid ouders en enthousiasmeren deelname OR  

- Eerste keer uitstroomverwachting groep 7 delen met ouders  

- Overstap PO naar VO  

- Pestprotocol aanscherpen  

- Mogelijk veranderende schooltijden  

- Uitnodigen bestuurder Lisette  

- Betrokkenheid OR 

- Burgerschap/ Kanjertraining 

- Wijze van toetsen/ Cito al methodiek 

  



12) 360 graden methodiek  

Er is Auro-breed een werkgroep bezig met het opzetten van een gesprekkencyclus en een 

methodiek rondom 360 graden feedback.  

Het advies is het team te betrekken bij de feedback van de directeuren van de scholen. 

  

   Rondvraag  

 -  Sonja:   

De GMR heeft dit schooljaar al één vergadering gehad.   

Anouk, GMR personeelslid, heeft gevraagd of een ouder wil aansluiten bij de volgende GMR- 

vergadering op 17 oktober a.s.   

  

Actielijst:  

Actie  Wie?  

Lisette uitnodigen voor een MR- vergadering.   Allen  

Ingezonden brief m.b.t. typecursus Loi Kidzz beantwoorden.  Sonja  

Website MR-deel actualiseren.  

Afroditi zal een stukje tekst inleveren voor de website. 

Sonja zal haar stukje ook aanpassen  

ICT plaatst op de 

website  

Schoolgids rondsturen en input aanleveren bij 

Jaco. Dit punt is blijven staan.  

  

Opnemen agenda volgende vergadering uitkomst pilot 

groepsdoorbrekend rekenen, net als burgerschap en 

kanjertraining, betrokkenheid OR en wijze van toetsen. 

Sonja 

Ten aanzien van de OR:  

  

- Jan Pieter gaat de kascontrole verzorgen.  

- De MR kijkt mee naar de brief die ter herinnering aan 
de vrijwillige ouderbijdrage wordt verstuurd.  

- De MR en Jaco zullen meedenken aan het 

enthousiasmeren van nieuwe ouders voor deelname  

aan de OR. Op dit moment zijn er geen ouders uit de 

onderbouw lid van de OR.   

- Er zal een vast kopje ‘ouderraad’ in de Pijlsnel 

opgenomen worden.   

  

Nieuwe methode Leeslink komt terug op de agenda van de 

MR  

  

Stappenplan toevoegen aan pestprotocol.  

Het nieuwe pestprotocol actiever onder de aandacht 

brengen bij ouders.  

  Aandacht geven aan de rol van ouders binnen dit protocol.  

Jaco en werkgroep  

Staking 6 november 2019 afstemmen met directie  Sonja  

MR- cursus in november  4 leden  

Terugkoppeling GMR vergadering 17 oktober  Sonja  

Genoemde onderwerpen plannen over de verschillende MR- 

vergaderingen  

  

Publieksversie schoolplan opstellen  Jaco 

De doelen en succesindicatoren uit het jaarplan meer 

meetbaar formuleren.  

Jaco  

De MR betrekken bij het traject omtrent de mogelijk 

veranderende schooltijden  

Jaco 

  

Eerstvolgende vergaderdatum: 

16 januari 2020 



  


