
 
Medenzeggenschapsraad/Schoolraad Vergadering   verslag d.d 15-11-2017 

Aanwezig : Nicole, Ingeborg, Renske, Robin, Natasja, Boris en Janneke, nieuw aspirant lid                     
Rian van Kemenade 
Afwezig  : Sanne is later. Daisy is afwezig. 

Notulen :  Ingeborg 

 

Opening: korte uitleg over wat we precies doen voor Rian.  

Begroting: Begrotingsgesprek heeft al plaatsgevonden met Financiën. Kunnen echter wijzigingen 

doorgevoerd worden. Goedkeuring via GMR in januari. Leerlingenaantal blijft redelijk stabiel. 

Verdeling MR en SR moet opnieuw bekeken worden.   Er wordt een extra verkeersouder gevraagd 

omdat we dan aan strengere eisen met betrekking tot verkeer kunnen voldoen en we dus meer 

subsidie ontvangen per leerling. Dit zou dan per 2018 ingezet worden.  

Vrijwillige ouderbijdrage:  Rian vindt dit vrij laag. Bij de Pionier is dit gesplitst in twee gedeeltes, op 

veel scholen is het en bedrag in 1 x. 

Onderhoud: riool, dak, straatwerk, tegels in de hal, renovatie is noodzakelijk. In onderhandeling met 

Gemeente hiervoor. We zijn waarschijnlijk 2019 aan de beurt.  Loopt via Laride, is niet te zien op de 

begroting. Deskundigenadvies was niet op de juiste manier ingezet, vandaar de verschillen op deze 

post. 

ICT-kosten zijn wat omlaag. Investeringen in Chromebooks was eenmalig. Volgend jaar minder nodig.  

Licenties worden hoger, maar wel veel opbrengst voor leerlingen.  Skool vraagt veel geld. Op termijn 

meer in de cloud gaan werken, hiervoor gaan pilots plaatsvinden.   

Begroting is in de MR goedgekeurd. 

Rapporten:  2 x per jaar rapport. (5 maanden per keer) 1e na CITO midden (januari), 2e na cito eind 

(juni). Oudergesprekken kunnen nog steeds op afspraak 1e dinsdag van de maand. Rapport: 

leerlingvolgsysteem (CITO), methodegebonden toetsen, observatie van leerkrachten wordt 

meegenomen. Dit zou een totaalbeeld van de kinderen moeten geven op papier.  In de praktijk is dus 

het eerste rapport in februari.  Tot februari kan oudergesprek plaatsvinden. Citonormering is 

aangepast in I t/m V (alle 20%) ipv A t/m E. Heeft ook te maken met inschatten vervolgopleiding.  

Keistoer zorgt voor aanpassing normering voor groep 1 t/m 7. Groep 8 is volgens oude normering. 

Daadwerkelijke inhoud rapport: CITO-score, portofolio, en beoordeling leerkracht: werkpunt, op 

niveau, goed en bijzonder goed. Er kan nog steeds een textuele toelichting worden gegeven. 

MR vindt het er prima uitzien. 

 



Tevredenheidsonderzoek: 

Omgeving school is een aandachtspunt en toetsen. Positief: sfeer. Nicole communiceert wat via 

Spionneke  mbt uitslag. 

Verkeersituatie: contact met de Gemeente hierover. Er is geturfd bij de school. Toen was er niets 

aan de hand. Wordt in de herfst nogmaals geturfd.  Buurtbewoner heeft geklaagd, en Nicole heeft 

aangegeven dit bij de Gemeente te melden omdat zij dat moeten handhaven. Mart Wijnen heeft 

verschillende dingen toegezegd, maar er is daadwerkelijk nog niks gebeurd. Er zou groen aangelegd 

worden. Nicole kaart het nogmaals aan bij Mart Wijnen volgende week. Bevestiging per mail vragen 

en anders ludieke actie met ouders en kinderen organiseren. 

Amundsenhal: Gymen bij het Smelleke is géén goed voorstel.Nicole heeft dit ook opnieuw 

aangegeven. Hier gaat Mart ook over. Dit kost teveel tijd om daarheen te gaan. En qua tijd is dit niet 

te realiseren. 

Vergaderdata: 

Rouleren dinsdag, woensdag, donderdag. 

Donderdag 25-1-2017 

Dinsdag 27-3-2017 

Woensdag 13-6-2017 

Rondvraag: Rian: Heeft het gevoel  niet voldoende geïnformeerd te zijn bij aanmelding op school. 

Natasja heeft dit gechecked.  Toen de mail van Rian binnenkwam heeft ze direct geantwoord. (dit 

was op 5 september. Jari was niet 4 weken van te voren aangemeld bij ons op school. Ze kon haar 

dus ook niet éérder informeren. 

Open Dag: 10 januari: MR aanwezig tussen 9 en 12 uur. Nieuwe ouders! In de agenda!!  

Volgende vergadering donderdag 25 januari 20.00 uur. 

Description 

 
Owner Deadline 

Status 

Open dag Pionier Allen 10-01-2018  

Verkeerssituatie  Nicole z.s.m. open 

Amundsenhal Nicole z.s.m. open 

 


