
 
 
Basisschool ’t Padland  
Padland 2  
1606 NL Venhuizen   
Tel: 0228-541937 

 

 

Verslag van de  MR-vergadering 
11-06-2018 op ‘t Padland 

 
Aanwezig: Karen Poelwijk, Ingrid van Heezen, Sandra Stuijt, Moniek Spigt, Ilse Jonker , Fenna 
Kremer 
 
 
20.00 uur 

1. Welkom  
De voorzitter heet iedereen welkom. 

2. Vaststellen van de agenda 
Bij punt 7 wordt de grote ouderavond toegevoegd 

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Karen heeft nog wat toevoegingen. De notulen  van de vorige vergadering staan al op de 
site. Deze worden aangepast. We spreken af om de notulen in het vervolg zo snel mogelijk 
op de site te zetten na een vergadering met de toevoeging dat het voorlopige notulen zijn.  
Nadat ze goedgekeurd zijn komt de definitieve versie op de site.  

4. Ingekomen post 
Er is geen post 

5. Mededelingen vanuit OR 
De schoolschoonmaak avond gaat volgend jaar verdwijnen. Voor de onderbouw zou het 
wel fijn zijn als de materialen schoolgemaakt worden.  

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie 
Er komt een oproep voor een nieuw MR lid op Facebook, op de Padlandsite en in de 
nieuwsbrief. 
Een lijst met 7 verwachtingen voor ouders wordt kort besproken. Deze verwachtingen zijn 
opgesteld naar aanleiding van de cursus communicatie die het team dit jaar gevolgd heeft. 
Vooral duidelijkheid en helderheid zijn belangrijk. De MR leden gaan deze verwachtingen 
lezen, in de volgende vergadering komen we hierop terug.  

7. GMR-MR cursus avond/Grote Ouderavond 
De gezamenlijke avond MR-GMR met als thema “Actief ouderschap” van 15 mei 
jongstleden wordt besproken.  
Wat missen ouders: 
- Contact met andere ouders onder het genot van een kopje koffie, laagdrempelig, om 

andere ouders te leren kennen. Vooral voor ouders uit de kleuterbouw met een oudste 
kind op school  zou dit prettig zijn. Ilse gaat er mee aan de slag.  

- Is het een idee om met klasse ouders te gaan werken komen jaar? 
- Bij de volgende MR vergadering staat de poster van actief ouderschap op de agenda. 

We hebben ons dan allemaal kunnen voorbereiden op de inhoud en gaan met elkaar 
bekijken welke onderdelen we al zien op school en welke we willen versterken en 
welke acties we daarvoor moeten ondernemen. 
 

 



De grote ouderavond, die door de ouderraad georganiseerd wordt, is niet verplicht. De 
ouderraad moet 1 keer per jaar de financiën verantwoorden, ook moet het jaarverslag 
bekend gemaakt worden.  
2 voorstellen:  
- De informatie avond veranderen in een informatie avond waarbij  de leerkracht, samen 

met de kinderen, informatie geeft over wat er komend jaar in de klas gaat gebeuren, 
bijvoorbeeld ’s avonds van half 6 tot half 7.  

- Een OR-MR vergadering plannen op school waarbij van te voren het jaarverslag en het 
financieel verslag per mail naar de ouders gestuurd is. Het eerste half uur van de 
vergadering zijn de ouders welkom. Hierna gaan zowel de OR als de MR vergaderen 
waarbij iedereen welkom is om te blijven. (de Mr vergaderingen zijn altijd openbaar!) 

8. Formatie 
Het aantal leerlingen daalt maar gelukkig kunnen we komend jaar met 8 groepen werken.  
Naast het kunnen draaien van 8 groepen is ook ruimte behouden voor RT tijd en is tijd 
voor een nieuwe ib-er in opleiding om de zorgroute te versterken. 
De formatie wordt goedgekeurd door de MR.  

9. Vakantierooster 
Goede vrijdag wordt een gewone schooldag.  
Het vakantierooster wordt goedgekeurd.  

10. Rondvraag 
- Mededeling: de inspectie komt 25 juni met een delegatie van de GMR praten.  
- De eerste MR vergadering van volgend jaar wordt in oktober gehouden. We gaan op 

donderdag vergaderen tot het schaatsseizoen voorbij is. Daarna gaan we terug  naar de 
maandag. De eerste vergadering is, onder voorbehoud, op donderdag 4 oktober om 
20:00 uur, het eerste half uur met ouders daarna met of zonder ouders, wie wil mag 
blijven! 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond kwart voor 10 

 
 
 

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

4 oktober 2018 Woensdag 20 juni 2018 

  
 
 

 
    
            


