
Notulen MR overleg 30-09-2019 

Aanwezig: Richard (voorzitter), Jan, Kariene, Ingrid, Mark, Jeroen en Chantal (notulist) 

1. Notulen 1 juli 2019 

Kariene past nog een paar dingen aan en daarmee zijn de notulen goedgekeurd. 

Inhoudelijk: 

• Er zijn afspraken gemaakt binnen het team over de mogelijkheid tot oudergesprekken in de 

avonduren. De afspraak is dat de leerkrachten zelf de vrijheid hebben om alle gesprekken in 

de middag te voeren of om hierbij ook avonduren in te plannen. De ouders worden hiervan 

op tijd op de hoogte gesteld, zodat ze ruimte hebben om in de middag te komen. 

• Verzoek van de ouders om de gespreksdagen onderling wel enigszins af te stemmen, zodat 

er ook een (aantal) gezamenlijke middag(en) is. Ouders hoeven dan niet op bijvoorbeeld drie 

verschillende middagen vrij te nemen van werk.   

 

2. Vervolgacties 

Rondom communicatie: 

• Tijdige communicatie over veranderingen in planning of voor het uitnodigen van 

oudergesprekken. 

• Oudergesprekken werden niet altijd als dialoog ervaren door de ouders en soms was de tijd 

erg kort. Hierin is al verandering aangebracht door de startgesprekken te verlengen van 10 

naar 15 minuten. Door de verplaatsing naar half oktober zou het gesprek ook meer een 

dialoog moeten zijn. Zowel ouders als leerkrachten hebben nu informatie in te brengen. 

• Jeroen gaat naar ouders communiceren over de uitkomsten van de Snappet evaluatie en 

over de vervolgstappen hierin.  

Rondom Da Vinci 

• Sommige ouders hadden andere verwachtingen na de introductie van Da Vinci. De uitvoering 

bleek erg leerkrachtafhankelijk. Er zijn gesprekken gevoerd om de uitvoering meer uniform 

te krijgen. Vanaf dit schooljaar wordt er in alle klassen gewerkt vanuit een persoonlijk 

leerdoel. De ouders worden hiervan ook op de hoogte gesteld, bijv. in de oudergesprekken. 

• Leerkrachten wordt gevraagd om de ervaringen van leerlingen en ouders te verzamelen 

(n.a.v. de gevoerde oudergesprekken). Dit kan dan gebruikt worden in een evaluatie. Jeroen 

zal de leerkrachten hiervan op de hoogte stellen. Natuurlijk zijn ook de ervaringen van de 

leerkrachten zelf hierin een belangrijke bron. 

Rondom schoonmaak 

• We zijn als school nog steeds ontevreden over het schoonmaken. Jeroen is wederom op zoek 

naar een nieuw bedrijf om de werkzaamheden over te nemen. Op dit moment is hij in 

gesprek met twee partijen. 

 

3.  Kwaliteitskalender/ jaarplan 2019-2020 

De kwaliteitskalender wordt op dit moment bijgewerkt door Jeroen en Laura. De inhoud blijft 

hetzelfde, maar sommige momenten verschuiven. Zoals bijvoorbeeld de eerste oudergesprekken van 

dit schooljaar. 



Het Jaarplan 2019-2020 is bijna afgerond. Het kan de volgende MR vergadering op de agenda. Er 

zullen weinig nieuwe acties opstaan, maar de school neemt de tijd om net opgestarte plannen goed 

neer te zetten.  

• Kunst van het Lesgeven, hierover komt een verdiepende studiedag. 

• Het borgen van de aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. 

• Snappet, zojuist een studiemiddag gehad over het analyseren van de gegevens. En ook het 

maken van schoolbrede afspraken hoe gewerkt wordt met Snappet.  

• ICT, met name het werken in de Cloud. 

Evaluaties zullen per onderdeel plaatsvinden. Jeroen stuurt een planning hiervoor naar de MR. 

Rond mei 2020 zal er met het team gesproken worden over inbreng voor het nieuwe schoolplan. Dit 

zal daarna ook in de MR worden besproken. 

4. Werkdruk bij leerkrachten 

Vanuit het werkverdelingsplan zijn de eerste acties uitgezet om te werken aan de werkdruk bij de 

leerkrachten. 

• De combinatie van de startgesprekken + voortgangsgesprekken, zodat er minder druk is op 

de te besteden tijd aan het begin van het schooljaar.  

• De vergaderingen zijn aangepast. Er zijn vaker overlegmomenten, maar deze zijn dan wel 

korter. 

• Er hangt weer een fysieke kalender in de teamkamer. Hierdoor is er altijd zicht op de 

planning en hoeft dit niet online worden teruggezocht. 

De oudervereniging SchOuders heeft de dialoog in dit hele proces gemist. Zij zijn juist opgericht om 

de ondersteunen, maar willen zich ook graag geinformeerd voelen. Het overleg komt nu alsnog op 

gang. Er worden gesprekken gevoerd met Jeroen en in de komende teamvergadering zal een 

afvaardiging van de SchOuders nogmaals inbrengen wat zijn kunnen doen ter ondersteuning. 

5. Jaarverslag 

Richard heeft een jaarverslag gemaakt over het afgelopen schooljaar. Het verslag is besproken en 

goedgekeurd.  

6. Rondvraag 

• Graag nogmaals aandacht voor de “Gezonde School”.  

• In oktober 2020 zal de Beiaard 50 jaar bestaan. Tijd om hier de eerste plannen voor de 

maken? 

Data voor volgende MR vergaderingen: 

• 18 nov. ’19 (Jan notulen) 

• 13 jan. ’20 (Ingrid notulen) 

• 9 maart ’20 (Mark notulen) 

• 18 mei ’20 (Kariene notulen) 

• 13 juli ’20  

 

 


