
MR vergadering 11-10-2018 
 
1e vergadering van het schooljaar 
 
Aanwezig: Ellen, Caroline, Anneke en Charlotte 
Afwezig: Karin 
 

1. Opening 
Welkom. Er wordt een nieuwe foto gemaakt voor op de website en het affiche.  
 

2. Mededelingen 

 Notulen vorige vergadering staan op de website. 

 Leerpleinen: Het lukt Karin niet om contact te krijgen met het bedrijf dat het meubilair 
voor de leerpleinen maakt. Karin wil met Jansje overleggen om eventueel een ander 
bedrijf in de arm te nemen.  

 Snappet: Leerlingen in groep 7 en 8 kunnen sinds dit schooljaar thuis inloggen met een 
thuisaccount. Hierop maken zij wekelijks het huiswerk. Ouders kunnen dus ook de 
rapportages en alle leerdoelen van deze leerlingen inzien. Schrijfvaardigheid komt aan 
bod via de schrijfmethode. Schrijven wordt ook nog bij andere vakgebieden aangeboden. 
Verwerking op Snappet is voor de vakken rekenen, taal, spelling en woordenschat. 

 Bewegend leren: Leerkrachten experimenteren inmiddels met het geven van 
buitenlessen. Dit wordt bij een overleg met het team geëvalueerd. Bij de volgende MR 
vergadering zal dit punt opnieuw ter sprake komen, dan kan er wat meer gezegd worden 
over de ervaringen door leerkrachten en kinderen. 

 Vanaf groep drie twee keer naar buiten: Karin gaat uitzoeken hoe het met de uren zit en 
wat er mogelijk is voor de andere groepen, ook na groep drie. Groep drie heeft in de 
praktijk al vaak een extra buitenmoment.   

 Stand van zaken AVG: Voor vijf kinderen is het formulier nog niet ingeleverd. 

 Toegevoegde waarde leerlingarena: Leerlingen kunnen heel goed aangeven wat hen 
helpt bij het leren en zij voelen zich op deze manier serieus genomen.   
Karin informeert ouders over de opbrengsten van elke leerlingarena via de nieuwsbrief.  

 Begroting: De begroting voor het nieuwe kalenderjaar is bijna rond. Jansje zal de laatste 
punten nog aanpassen. Er is een gesprek over de begroting met Jansje gepland op 
donderdag 8 november om 13.00 uur. Aansluiten vanuit de MR mag. Charlotte en 
Caroline geven aan dat zij daar interesse in hebben. Voor Charlotte vervanging voor de 
klas regelen.  

 Rookvrij schoolplein: Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor een duidelijk kader van 
het schoolterrein. Er wordt geprobeerd om eind oktober al tegels te leggen en stickers te 
plakken. Ook komt het onderwerp in de eerstvolgende nieuwsbrief aan bod. 

 Oudertevredenheidspeiling: Karin heeft een vragenlijst van ‘integraal’ ontvangen. Vraag 
is nu nog hoe deze uitgezet gaat worden; digitaal of op papier. De MR vraagt zich af of 
het mogelijk is om de vragen van tevoren in te zien. Daarnaast vraagt de MR zich af of 
het mogelijk is om eventueel vragen toe te voegen. 
 

3. Ziekteverlof en inval 
Vanaf het huidige schooljaar wordt er bij ziekteverlof gewerkt met interne vervanging. 
De werkdrukgelden zijn voor dit schooljaar ingezet op de formatie. Er wordt niet meer 
gewerkt met het uitzendbureau ASA. 
Dit schooljaar is het een aantal keer voorgekomen dat een leerkracht ziek was en dat dit 
intern vervangen werd. Klassen worden, wanneer vervanging echt niet mogelijk is, 
opgedeeld over andere klassen. Dit is echter niet wenselijk. Kleuters worden nooit 



opgedeeld. Na twee weken ziekte kan er wel vervanging worden aangevraagd door 
Karin. Dan zal er alsnog een externe leerkracht voor de groep staan (wanneer 
beschikbaar).  
Caroline geeft aan dat de communicatie naar ouders toe erg belangrijk is. Zo is er een 
situatie geweest waarbij er één dag van tevoren bericht werd dat een kleuterklas de 
volgende dag vanwege een zieke leerkracht thuis mocht blijven. Ellen bespreekt met 
Karin de wens van de MR om eerder te communiceren als dit mogelijk is. 
Ook is er begin dit schooljaar aangegeven dat belangrijke zaken via de mail worden 
gecommuniceerd en alle andere berichten via Social Schools. De MR geeft aan dat het 
belangrijk is het juiste kanaal te gebruiken om het bericht te verspreiden. Ellen neemt 
ook dit punt op met Karin. 
 

4. Opstarten activiteiten nieuw schooljaar.  
Caroline en Ellen geven aan dat sommige activiteiten nog niet of laat zijn opgestart.  
Denk aan benoemen groepsouders en luizenpluizen voorlezen bij kleuters en 
Johannesacademie. Voor volgend jaar tijdig communiceren naar ouders. 
 
Stand van zaken: 

 Luizenpluisen is gestart 

 opstart van de Johannes academie duurde langer dan gepland, omdat de 
leerkracht van de Johannes academie een andere zieke leerkracht moest 
vervangen. Zie punt 3. 

 Voorlezen:  Karin heeft dit al opgepakt met Dietha. (is het ook al gestart?) 
 

5. Groepsouders 
Tijdens de afstemmingsgesprekken zijn alle ouders gevraagd of zij geïnteresseerd zijn om 
dit schooljaar groepsouder te worden. Meerdere ouders en enkele leerkrachten geven 
aan dat zij de meerwaarde van een groepsouder niet inzien. Wanneer er ouderhulp 
nodig is kan de leerkracht dit zelf op Social Schools plaatsen en kunnen ouders zich 
aanmelden bij de leerkracht.  
 
De MR adviseert om alleen groepsouders in te zetten bij de kleuters en om de ouderhulp 
bij andere klassen via Social Schools te vragen. Eventueel is er een mogelijkheid om de 
groepsouders van de kleuters ook de rechten in Social Schools te geven om oproepen te 
plaatsen. Voordat besluit wordt genomen vragen Charlotte en Anneke na bij hun 
collega’s of de MR iets over het hoofd ziet dat het inzetten van groepsouders een 
toegevoegde waarde geeft. 
 
Daarnaast kan er weer een oudercommissie/activiteitencommissie opgestart worden, 
waarbij ouders kunnen helpen en meedenken bij feesten en andere activiteiten. 
De MR vindt het belangrijk dat er spoedig gecommuniceerd wordt naar ouders over de 
stand van zaken met betrekking tot de groepsouders. 
 

6. Social Schools 
Ervaringen Social Schools. 

o Anneke is positief gestemd. Het bereikt steeds meer ouders. 
o Charlotte is ook positief gestemd. Het is gemakkelijk in gebruik en ouders krijgen 

een kijkje in het schoolleven van hun kind middels foto’s.  
o Ellen vraagt of oproepen/berichten die niet meer van toepassing zijn verwijderd 

kunnen worden als deze verlopen zijn. Zo blijft de pagina up to date en hoe je als 
ouder niet ver door te scrollen als je op zoek bent naar een bepaald bericht.  



o Ellen vraagt zich af of er een kalender- of agendamogelijkheid is op Social 
Schools zodat je in 1 opslag activiteiten van die week kunt inzien Nu is deze er 
nog niet, wellicht zal deze bij de nieuwe update beschikbaar zijn. 

o Caroline geeft aan dat er soms wat teveel berichten achter elkaar worden 
geplaatst. Zo sneeuwen enkele belangrijke berichten onder wanneer er veel 
losse berichten achter elkaar geplaatst worden. 
 

7. Update logboek en verantwoordingsdocument 
De MR heeft het logboek en verantwoordingsdocument gelezen en doorgenomen. Er zijn 
nog enkele vragen die teruggekoppeld worden aan Karin. Deze vragen gaan met name 
over de borging van het kleutertraject en de overgang van groep twee naar drie. 

- Kleutertraject: Er wordt gesproken over en handboek, wanneer is dit handboek klaar? 
Wat houdt het handboek in? 

- Kleutertraject: Hoe zal dit verder geborgd worden? Het traject met Aafke is afgerond, 
wat wordt er ingezet naast het handboek? 

- Overgang van 2 naar 3 met spelend leren. Hoe wordt dat vormgegeven? Hoe zal dat 
worden geëvalueerd en geborgd?  

- Meer- en hoogbegaafdheid: Wellicht is het leuk om ouders middels de nieuwsbrief te 
informeren over de lessen van de Johannes academie. Voor ouders is het nu niet zo 
zichtbaar.   

- In het verantwoordingsdocument staan namen van leerlingen. Deze liever niet meer in 
het document de volgende keer. Al teruggekoppeld aan Karin. 

 
 

8. Jaarverslag MR 
Het jaarverslag kan op de website geplaatst worden.  
 

9. Verdeling taken MR 
- Notulist: Charlotte 
- Voorzitter: Ellen 
- GMR: op roulatiebasis, Ellen is aanspreekpunt 
- Jaarverslag: Anneke 
- Mailbox: Ellen 
- Stukje nieuwsbrief: Caroline 
- MR affiches: Anneke maakt een nieuwe en hangt deze op 
- Website: Charlotte 

 
10. Jaarplan: Dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering. 

 
11. Actielijst wordt toegevoegd middels een aparte bijlage. 

 
12. Rondvraag  

- Charlotte vraagt zich af hoe de MR aankijkt tegen een contract dat ondertekend moet 
worden door ouders/kinderen over het gebruik van tablets. Voor de tablets die vorig 
schooljaar kapot zijn gegaan heeft de Johannesschool de borg betaald. Eigenlijk moet dit 
van een aansprakelijkheidsverzekering betaald worden. We weten niet of alle ouders 
deze hebben, maar het is wel een manier om leerlingen wat voorzichtiger om te laten 
gaan met de tablets.  
De rest van de MR vindt dit punt het onderzoeken waard. Charlotte zal dit verder 
uitzoeken; ze zal contact opnemen met Jansje (via Karin) om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn om dit gezamenlijk met andere KSU-scholen te doen. Ook zal zij 
kijken of er voorbeeldcontracten van andere scholen beschikbaar zijn. 



- Is een prikbord in de aula een idee, waar allerlei informatie voor ouders op komt te 
hangen? 

- Wat gebeurt er met de MR-inloop? De opkomst is laag. Besloten wordt om deze te 
verplaatsen naar de tafeltennistafel buiten. 

 


