
Notulen MR  vergadering 13 juni 2016   19.30 uur 
 

Het eerste deel van de vergadering zal bestaan uit het bespreken van het continurooster. 

Op verzoek van de MR hebben wij ouders en leerkrachten uitgenodigd om hierbij aan te schuiven. 

Hier hebben 2 ouders, 2 leerkrachten en 4 overblijf moeders gehoor aan gegeven. 

 

**Uit de enquête die is gehouden heeft: 

 76% de enquête ingeleverd  waarbij de vooraf gestelde norm van 65%is gehaald 

 69,67% van de ouders heeft ja gezegd tegen het continurooster.  De vooraf gestelde norm 

van meer dan 70% is niet behaald. 

 

Ondanks dat deze uitslag op een stem na  niet gehaald is,  heeft de MR toch besloten om het 

voornemen om het continurooster door te laten gaan in het schooljaar 2017/2018 uit te spreken 

zodat de leerkrachten en ouders erop voorbereid kunnen worden. 

 

Een aantal vragen die naar voren komen bij de aanwezigen zijn: 

 

*Hoe gaan we het doen met het eten, waar wordt dit bewaard? 

Antwoord: Het inzetten van koelkasten kan een oplossing zijn 

Opmerking: Dit is wellicht een mogelijkheid, als het past in de ruimtes en past in het idee van ouders 

en leerkrachten. Lang niet alle scholen met een continurooster werken met koelkasten en dit is ook op 

het VO niet zo 

 

*Waarom een continu rooster? 

Genoemde redenen in de vergadering: 

 Het geeft meer rust en duidelijkheid. 

 Het is op verzoek van de ouders. 

 

Hoe gaat het rooster eruit zien en per wanneer gaat het in? 

** Er zijn 2 opties mogelijk: 

1
e
 : 8.30 tot 14.00 uur; vijf dagen per week 

2
e
:  8.30  tot 14.15 uur; vijf dagen per week waarbij lunchtijd geen onderwijstijd is 

 

Opmerkingen vanuit de aanwezigen n.a.v. deze twee opties: 

 De opvang lijkt duurder te worden; 

 Ouders worden gedwongen om korter te werken, althans dit is het gevoel; 

 De aanwezige leerkracht spreekt zorgen en kanttekeningen uit op persoonlijke titel. 

 De overblijf ouders vinden het jammer dat de huidige overblijfregeling wellicht op termijn 

verdwijnt. Op dit moment loopt het goed met de overblijf, er is een aantal kinderen dat extra 

aandacht/begeleiding  krijgt. 

 Uit ervaring van andere scholen blijkt dat de kinderen het redden om binnen 20 minuten klaar 

te zijn met eten. 

 

Een voorstel vanuit de MR is om informatieavonden te organiseren om ouders meer en beter te gaan 

informeren over de aankomende verandering. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een  

 Vragenlijst die ouders kunnen invullen. 

 Informatie avond voor leerkrachten zonder ouders 

 Informatie avond voor ouders zonder leerkrachten 

Op de informatieavonden willen we voor en tegenstanders uitnodigen.  

De planning is om dit vanaf oktober te laten plaatsvinden. 

 

De voorzitter bedankt de aanwezige ouders, leerkrachten en overblijf moeders voor hun aanwezigheid 

en tijd. 

 

 



Notulen MR vergadering 13 juni 2016 

 

Aanwezig:                  Ilma,Monique,Sandra,Kees,Ingrid,Louise 

Afwezig met bericht:  Fenna 

1) Opening vergadering 

Ilma heet de leden van de MR welkom en opent de vergadering. 

 

2) Vaststellen van de agenda. 

 

3) Notulen vorige vergadering : Geen bijzonderheden 

 

4) Ingekomen post 

*landelijke brief commissie voor geschillen  

       *Infoblad van de MR, deze wordt doorgegeven aan alle leden 

       *Humanistisch onderwijs vanaf groep vijf.  

 

5) Mededelingen OR 

 Monique Wisman neemt afscheid. Wij bedanken haar voor haar inzet in de afgelopen jaren. 

 

6)    Mededelingen directie 

      *Geen vragen gehad over de leerkrachtenformatie schooljaar 16-17. 

      *De invulling van woensdag ochtend is nog niet rond m.b.t. leerkrachtformatie. 

      *Fenna is geopereerd aan haar schouder. Wij wensen haar heel veel sterkte met het herstel. 

      *Ellen is hertellende. 

      *In de afstudeerscriptie van Marit moeten wat aanpassingen gedaan worden. Marrit gaat hiervoor  

       wel weer even terug naar school, maar ze blijft les geven in groep 3 en groep 6.                  

      *Planning is om te gaan werken met een nieuwe methode vanaf groep 4; de SNAPPET methode 

      *De sportdag is goed verlopen de leerlingen hebben een leuke dag gehad. 

7)   Schoolplan – besproken zijn: 

     * Meer jaren planning , hierover zijn geen bijzonderheden te melden. 

      *Hoofdstuk 9: voetnoot: stimuleren van talenten gebeurt op diverse manieren en m.b.v. diverse  

       methodes en methodieken; binnen onze beschikbare ruimtes en middelen. 

8)   N.a.v. de nieuwsbrief 

     * Wordt de nieuwsbrief gelezen?  De indruk is wel dat dit gebeurd.  

     * Er is een ouder met de opmerking gekomen dat de leerkrachten soms met de voornaam worden    

       aangesproken en niet met juf of meester.  Reactie directie: nieuwsbrief is voor de ouders /    

       volwassenen. Afhankelijk van de context wordt juf / meester wel of niet gebruikt. 

      *eventuele mededelingen aan ouders vanuit de school gaan via de nieuwsbrief of direct via de    

       mail of het whiteboard. 

9)  Communicatie met ouders n.a.v. GMR ouderavond met als thema ouderbetrokkenheid 3.0:                                                                                                       

     * Ouderbetrokkenheid stimuleren. 

     *Kennismakingsgesprek met ouders in het begin van het nieuwe schooljaar. 

     *Nieuwjaarsborrel 

     Mogelijkheden per locatie van Present worden op directie en op schoolniveau besproken.    

10) Schoolgids 

     * Een van de ouders heeft aangeboden om mee te lezen met de schoolgids en met de opmaak. 

     * let op eenzelfde lettertype. 

     * Kloppen de adressen van de leerkrachten. 

 

11) Begroting en jaarstukken GMR 

       Verzoek vanuit het directieberaad / het bestuur was om de ouderbijdrage af te schaffen. Reactie 

       van de GMR was om deze bijdrage te handhaven.   

       Voor locatie ‘t Padland geldt dat er nog een flink bedrag bij ouders open staat. Dit blijft aandacht 

       vragen en krijgen  

      *De GMR heeft de jaarstukken te laat ingeleverd en deze kunnen niet besproken worden. 

 



12) Rondvraag 

     *Sandra vind het leuk om weer terug te zijn bij de MR. 

     *Kees bedankt iedereen voor de samenwerking van de afgelopen jaren. Kees  zal het nieuwe  

      schooljaar starten op de Jan Luykenschool 

     *Ilma Tjeertes en Judith Leijen  stoppen. 

     *Ingrid:  ivm de afrekening Hemschool wachten we op een overzicht van de OR Hemschool 

     *Ingrid; 30 juni gaan er zeven kinderen van ‘t Padland naar de gemeente om een presentatie te de  

      houden over de ideeën  die ze hebben bedacht voor de begeleiding en opvang van  vluchtelingen 

       in de gemeente Drechterland. Er zullen ook wat leerkrachten bij aanwezig zijn. 

13) Sluiting 

      Ilma sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst. 

 

  

     *De volgende vergadering zal zijn op maandag 5 september om 20.00 uur op het Padland. 

     *De grote ouderavond zal zijn op 12 september. 

     *Vergadering met de leerkrachten over het continurooster zal zijn op 19 september van                

       16.00-17.00 uur  op ‘t Padland. 

 

 


