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1. Welkom  
De voorzitter heet iedereen welkom op deze laatste vergadering van het schooljaar. 

2. Vaststellen van de agenda 
Punt 8a wordt toegevoegd: vergaderdata voor volgend jaar.  

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Er worden nog wat kleine wijzigingen besproken, hierna worden de notulen 
goedgekeurd. 
Punt 9 in het verslag:” Het bestuursbureau is door middel van een brief op de hoogte 
gebracht dat wij op ’t Padland volgend schooljaar een continurooster gaan draaien”, 
deze mededeling is voor het bestuursbureau voldoende. 

4. Ingekomen post 

 GMR vergadering 7 juni 
Naar aanleiding van een opmerking over vacante vacatures  binnen de GMR in  
het GMR verslag van 29 maart gaat Karen morgen kijken bij een GMR 
vergadering. 

 Verslag directieoverleg 
Dit verslag is ter kennisgeving aangenomen.  

5. Mededelingen vanuit OR 
Omdat de OR graag mee wil denken over een aantal onderwerpen heeft Ingrid een 
aantal punten bij de OR neergelegd. 
De ouderbijdrage is door meer mensen betaald dan andere  jaren. Hier zijn wij erg blij 
mee.  

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie 
- Uit naam van de MR wordt er een brief opgesteld voor Kappio, het schoolbestuur 

en Team Inzet om te pleiten voor een VVE locatie (Vroegschoolse Educatie) bij 
het Padland. Deze voorziening wordt volgend schooljaar aangeboden bij de 



peuterspeelzaal in het centrum. De peuterspeelzaal bij het Padland daalt in het 
aantal dagdelen van 3 naar 2 dagdelen. Met 2 dagdelen is er te weinig tijd om het 
VVE programma goed te kunnen draaien. We vinden het jammer dat deze 
voorschoolse voorziening, alleen maar in het centrum van Venhuizen wordt 
aangeboden.   

- Er is een flexibele schil binnen het schoolbestuur. Hiervoor zijn 5 leerkrachten 
aangenomen. Hier zit onder andere juf Kyra in.  

7. Continurooster.  

 Afscheid overblijf ouders 
Dit is geregeld.  

 Opvang na schooltijd 
De opvang na schooltijd gaat niet door omdat er geen nieuwe aanmeldingen van 
ouders zijn -die de opvang op zich willen nemen.  
Vanuit de ouders horen we weinig over de invoering van het continurooster. We 
starten na de zomervakantie en er komt rond de herfstvakantie een evaluatie.  

8. Ouderbetrokkenheid 
Wat verstaan wij hieronder.  

 Hulp op school door ouders 

 De informatieverstrekking naar de ouders moet goed zijn. 

 We hopen dat alle ouders de informatiekalender thuis hebben hangen 

 Het blijkt dat ouders erg betrokken zijn via Facebook. 

 Wij denken ook aan bijvoorbeeld een barbecue, een feestavond of een 
nieuwjaarsborrel. We willen dan wel dat het bij de ouders vandaan komt en dat 
er draagvlak voor is.  

 Er wordt een andere opzet van de grote ouder/informatieavond besproken. De 
MR gaat het jaarverslag mailen aan de ouders voorafgaand aan de ouderavond 
zodat de ouders op de ouderavond vragen kunnen stellen. 
Dit voorstel wordt zo spoedig mogelijk met de OR besproken. 

 We gaan als MR op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Op onze 
oproep is niet gereageerd. 

 8a Vergaderdata voor volgend jaar. 
Deze staan onderaan het verslag in het schema. Deze data zijn onder 
voorbehoud.  

9. Rondvraag  
Karen: Is er een eindtijd voor de MR vergadering: We spreken af om tot 21:30 te 
vergaderen 
Ilma: Het project Kinderparticipatie uit groep 7 vorig jaar, is hier in groep 8 iets mee 
gedaan? We gaan het aan de leerkracht van groep 8 vragen.  

10. Sluiting 
Om 21:30 sluit de voorzitter de vergadering 
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