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Concept notulen van de MR vergadering van donderdag 19 april 2018
Aanwezig: Jannita van de Burgt (vz), Mariette van Ee, Lisette Jochemsen-Besselsen, Hans van den
Hudding (verslag), Jolanda Gerritse, Lia Jansen, Henk van Roekel (later op de avond).

1. Opening en welkom
Jannita opent de vergadering door een stukje te lezen uit Psalm 103.

2. Gynzy
Jolanda geeft uitleg over de methode Gynzy die de leerlingen in groep 7 en 8 met
chromebooks gebruiken.

3. Notulen MR-vergadering 7 december 2017
De meeste actiepunten zijn afgerond.

4. Ingekomen stukken
- Info MR
- Brief voor de GMR
- Brief van CFTO (Commissie voor fusie, visie en toetsen van het onderwijs)

5. Mededelingen vanuit de GMR
Geen bijzondere mededelingen.

6. Inbreng belronde ouders
- Kan er wat gedaan worden aan het parkeerbeleid bij de school, bijvoorbeeld een “Kiss en
Ride” strook? Antw: Dit zal besproken worden met de parkeerouder van de school.
- Kunnen kinderen van andere kerken meer bij de themadiensten betrokken worden door mee
te helpen zodat er dan meer mee gaan?
Antw: Meehelpen in de kerk wordt gekozen o.b.v. aanwezigheid, dus als ze mee gaan zal
dat zeker gedaan worden.

- Kan de school naast voetbal en korfbal ook nog aan andere sporten mee doen?
Antw: Vooralsnog blijft de WvO deelnemen aan deze 2 sportevenementen.
- Wat wordt er gedaan om kinderen op de WvO school te houden n.a.v. de nieuwe school op
Veller? De Amaliaschool is hier veel actiever in.
Antw: Het is een dependance van de Amaliaschool en de behoefte is daar ook hoger dan op
de WvO school. Met sommige ouders op de WvO school is hier zeker wel over gesproken.
- Kan er eerder gecommuniceerd worden dat de kinderen op biddag eerder uit zijn? Nu werd
er pas op de dag zelf een mail over gestuurd. Antw: Dit staat ook in de schoolgids vermeld,
maar de reminder zal de volgende keer eerder verstuurd worden.

7. Personeelszaken
Met Lia gaat het steeds beter. Ze werkt nu twee keer 4 uur en verwacht dit verder uit te
bouwen en ze hoopt voor de zomervakantie weer de volledige uren te gaan werken.
Lianne zal na de meivakantie weer helemaal gaan werken.
Gea gaat heel langzaam vooruit. Ze geeft af en toe weer les.
Theo is weer herstellende en gaat langzaam weer vooruit.
Mariska hoopt na de meivakantie weer helemaal te gaan werken.

8. Besteding gelden ouderbijdrage
Dit wordt de volgende keer besproken.

9. Nieuwe MR leden
Voor de opvolging van Hans worden namen opgesteld en gevraagd.

10. Mededelingen vanuit de directie
Het nieuwe schoolondersteuningsprofiel 2018-2020 en de nieuwe schoolgids worden kort
toegelicht door Henk. De concepten zullen door de MR doorgenomen worden en de
definitieve versies zullen in de volgende vergadering besproken worden.
De directie is druk bezig om de totale formatie van de WvO school voor volgend jaar in te
vullen inclusief de openstaande vacatures.
Er zijn vragen gekomen over de viering van de feestdagen voor de verschillende groepen, of
dat wellicht op een andere manier kan. Dit wordt in de MR besproken en zal verder in het
team van de WvO besproken worden. Het streven is om hier voor volgend schooljaar een
keuze in gemaakt te hebben.
Belangrijkste punten vanuit de MR als agendapunt meenemen in het team.

11. Rondvraag
Lisette vraagt of er klassemoeders aangesteld kunnen worden. Dit wordt de volgende keer
besproken.

12. Datum volgende vergadering wordt 28 juni.

Actiepunten:
Nummer
Wie?
Hans
Hans
Jannita / Jolanda
Lisette
Lisette
Lisette
Jannita
Henk
Jannita
Jannita

Wat?
Doorsturen concept notulen
Concept jaarverslag maken en doorsturen naar Jannita
Alle notulen MR op de website zetten
Nieuwe posters MR opstellen voor nieuwe schooljaar
Een aantal ouders bellen over eventuele verbeterpunten
Terugkoppeling aan ouders geven over ingebrachte punten
Schoolgids doorsturen naar MR-leden
Vragen rondom viering feestdagen in het team bespreken
Punten MR vergadering inbrengen in team vergadering
Vraag klassemoeders op volgende agenda zetten

