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1. Welkom   
De voorzitter heet iedereen welkom 

2. Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen toevoegingen.  

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Deze worden goedgekeurd.  

4. Ingekomen post 
De vergadering van de GMR was uitgesteld, daar moet nog een agenda en verslag 
van komen. 

5. Mededelingen vanuit OR 
Tijdens de OR vergadering is er aangegeven dat de ouders in de OR meer willen 
meedenken en helpen met activiteiten op school. Er wordt gekeken of er meer met 
werkgroepen gewerkt kan worden waar de ouders van de OR dan worden 
uitgenodigd om mee te praten/denken.  
Er moet een modus worden gevonden om de samenwerking tussen OR en school 
breder te maken. Hierbij moeten we in overleg met de OR.   

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie 
Ingrid van Heezen heeft met de OR penningmeester van de Hemschool alles nu 
afgesloten. Het geld dat nog over was, is overgemaakt naar de OR van ’t Padland.  

7. Huishoudelijk reglement MR 
Is goedgekeurd.   

8. Rooster van aftreden  
Het rooster van aftreden wordt de volgende keer bijgewerkt.  

9. Continurooster  
Er was een brief naar de ouders gestuurd om te kijken of er behoefte is aan opvang 
na schooltijd en of er interesse is in schoolmelk. 
-Voor de vaste opvang ongeveer 9 leerlingen per middag  
-flexibel zijn er ongeveer 6 leerlingen per middag  
-34 leerlingen zijn geïnteresseerd in schoolmelk. 



De overblijfouders hebben aangegeven de opvang niet te willen doen i.v.m de tijden 
en het kleine groepje kinderen.  

Van de overblijfouders wordt voor de zomervakantie afscheid genomen.  
Er komt een brief voor de ouders met de uitslag van de enquête over de opvang na 
schooltijd, ook komt daarin de vraag of er wellicht andere ouders geïnteresseerd zijn 
in het opvangen van de kinderen na schooltijd onder eigen verantwoording. 
Het Bestuursbureau is doormiddel van een brief op de hoogte gebracht dat wij op ’t 
Padland volgend schooljaar met een continurooster gaan draaien. Het is niet duidelijk 
of dit voldoende is, moet nog even worden nagevraagd.  
In okt/nov.(voor de 2de MR vergadering) komt er tijdens de teamvergadering een 
evaluatiemoment over hoe gaat het werken met een continurooster nu. 
In januari komt er een evaluatiemoment voor de ouders. We beslissen in het nieuwe 
schooljaar, in de eerste MR vergadering, in welke vorm we dat doen.  

10. Nieuwe schooljaar  
- Vakantierooster is akkoord. Het worden 2 weken meivakantie met daarin de 

hemelvaart en goede vrijdag wordt een schooldag.  
- Formatie er komen 8 groepen met 2,5 dag ib en 3 dagen RT. Als de formatie in 

het team besproken is, wordt daarna de MR geïnformeerd. 
        11. Ouderbetrokkenheid 

Ingrid van Heezen heeft een plan geschreven over ouderbetrokkenheid 3.0. Dit gaat 
over communicatie met ouders. Hoe doe je dit? Doormiddel van: social media, mail,  
brieven enz. Ook het verwachtingenblad die ouders hebben gekregen hoort hierbij.  
Het doel hiervan is om samen het belang van de kinderen voor ogen te hebben.  
Ingrid heeft ook een plan ingediend om met het team een training te gaan doen in 
het kader van ouderbetrokkenheid 3.0. Deze cursus is gericht op de 
communicatievaardigheden van de leraar.  
Het meer betrekken van de OR bij de activiteiten op school is zeer wenselijk vanuit de 
doelstellingen van ouderbetrokkenheid 3.0. 

        12.Stand van zaken Present 
Op bestuursniveau is ook een van de speerpunten ouderbetrokkenheid, over de  
vormgeving- invulling van dit onderwerp hebben alle scholen een eigen 
verantwoordelijkheid.  

  De directeur voor de nieuwe dorpsschool in Westwoud is benoemd.   
Voor het Vierspan en ’t Skitteljacht wordt nog gezocht naar nieuwe directeuren.  
Op 29 mei is er een studiedag  van Present (1x in de 2 jaar) gaat over werkdruk.  
In sommige gevallen (5 leerlingen) was er een verschil tussen het advies van de 
basisschool en de uitkomst van de IEP. Dit was in 3 gevallen een hoger advies (half 
niveau) en in 2 gevallen was de uitkomst van de IEP lager (van VWO advies naar Havo 
score op de IEP)   
We hebben voor een leerling het advies met een half niveau verhoogd: van VMBO 
Basis/ kader naar een enkelvoudig VMBO kader advies.  

13.Zorgwijzer perspectief (POS)  
Dit is een verplicht document dat alle scholen moeten opstellen en publiceren.  
Dit is het tweede instrument vanaf de invoering van passend onderwijs verplicht 
gesteld door het Samenwerkingsverband om in kaart te brengen of het 
onderwijszorgaanbod van de Westfriese knoop dekkend is. Hierin geeft de school 



aan:  Wat zijn de kwaliteiten van je school, welke hulp kan je er op jouw school 
worden geboden aan de leerlingen. Ouders kunnen dit bekijken als ze een 
schoolkeuze maken voor hun kind.  
POS staat voor perspectief op school. We hebben het document doorgenomen en 
besproken. Er zijn nog stukjes die aangepast moeten, dit kan 1x per jaar in oktober. 
Op internet wordt de POS ingevuld door de directie samen met intern begeleidster. 
De wens is om dit ook op teamniveau vooraf te bespreken, dat is dit jaar door de 
korte tijdsspanne van invulling niet gelukt. De samenvatting van onze POS staat op de 
Padlandsite.  

 14.Voorzieningen Westfriese knoop naar Drechterland.  
Binnen de WFK zijn er 13 knooppunten geformeerd om de samenwerking tussen de 
basisscholen te versterken om hierdoor meer thuisnabij onderwijs te kunnen geven.  
Het bestuur van de Westfriese knoop wil een onafhankelijke evaluatie van de werking 
van de knooppunten. Daarom komt er een onderzoekscommissie die gaat 
onderzoeken wat de stand van zaken is m.b.t. de werking van de knooppunten.  
 
15.Cursus MR/GMR 21 maart  

  De avond was erg interessant en praktisch.  
 
 16.Rondvraag  

- Moniek: Is er nog reactie gekomen op de oproep voor nieuwe MR-leden? Nee, 
geen reactie. 
Hoe staat het met de nieuwe speeltoestellen voor buiten? Er komt een nieuwe 
speeltoestel voor op het plein en er komt een voetbalvoorziening om het 
basketbalveld.  

- Ingrid: 18 september 2017 is de grote ouderavond. 
Binnenkort de kleuteraula (blaula) openen met Martin Menger van de krant erbij en 
dan ook het kunstwerk van Truus Menger extra aandacht geven met het nieuwe 
plekje hier op school. Het kunstwerk hing eerst op de Hemschool.  

- Ilma wordt er nog wat gedaan met onderwijs 2032? Ja, ieder is daar op zijn eigen 
school mee bezig.  

      17.Sluiting 
Om 22:00 sluit de voorzitter de vergadering. 
Volgende vergadering 3 juli om 20.00 uur. 

 


