
Notulen MR 19 maart 2019 
Aanwezig: Charlotte, Claire, Annemarie en Ellen 

Afwezig: Björn 

 

1. Vaststellen notulen, nalopen openstaande acties 

De notulen van 5 februari zijn goedgekeurd. Annemarie stuurt de notulen door naar Daniëlle voor de 

website. Claire vraagt binnenkort aan de PR en aan de OV om een stukje over hun bezigheden te 

schrijven voor de website. Ellen zorgt dat de stukjes binnenkomen en plaats ze op de website. 

 

2. Schooltijden, evaluatie raadpleging aanpassing schooltijden 

Een aantal ouders/verzorgers gaf aan bezwaren te zien in het genoemde voorstel, omdat ze de 

lunchtijd en rusttijd tussen de middag dan te krap vinden worden en de ochtend relatief lang t.o.v. 

de middag. Enkele ouders stelden daarom voor om het kwartier aan het eind van de dag te plakken 

en de school dagelijks (met uitzondering van de woensdag) tot 15.15uur te laten duren.  

Deze variant is ook besproken met de directeur, maar vanuit pedagogisch oogpunt heeft dit niet te 

voorkeur. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen in de ochtend alerter en effectiever zijn in 

het opnemen van lesstof, dan in de middag. Ook heeft een aantal ouders aangegeven interesse te 

hebben in een vorm van een continurooster.  

De MR vindt het, als vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten, belangrijk om goed te 

luisteren naar de vragen, suggesties of bezwaren die we horen. Daarom hebben we besloten de 

suggesties als volgt mee te nemen: Onderzoek naar een vorm van een continurooster. En een 

ouderpeiling naar de voorkeur voor het verlengen van de ochtenden of het verlengen van de 

middagen. 

3. Formatie 

De formatie voor schooljaar 2019-2020 is besproken. De MR heeft geen bezwaar en stemt in. 

 

4. Nieuwbouw 

De architect voor het nieuwe gebouw is bekend. Er is een meeting op 3 april met de drie gebruikers 

van het gebouw. Tijdens deze meeting is de projectgroep aanwezig met een extra leerkracht. Over de 

invulling wat betreft de ouderbetrokkenheid wordt nog nagedacht. 

 

5. Schoolplan 

Er moet een nieuw schoolplan geschreven worden. Dit plan gaat over de komende vier schooljaren. 

Omdat het nog niet helemaal duidelijk is wat ons onderwijsconcept wordt zal het schoolplan bestaan 

uit hoofdlijnen met algemene termen. Dit schoolplan kan ter zijne tijd aangevuld en gewijzigd 

worden. Het concept wordt tijdens de volgende vergadering besproken. 

 

6. Overblijf 

De situatie rondom de overblijf is opnieuw besproken binnen de MR. Dit onderwerp komt de 

volgende vergadering weer ter sprake. 

 

 

 

 



7. Rondvraag en afsluiting 

Ellen: Kunnen we de notulen van de MR ook op basisonline plaatsen? Hieruit volgde een discussie 

waar we alle documenten van de MR opslaan. Is OneDrive een optie? We komen hier de volgende 

keer nog op terug. 

Claire: Wat staat er in het reglement over hoelang iemand in de MR mag zitten? We hebben het 

opgezocht en we zagen dat dit 3 jaar is. Dit punt komt de volgende keer op de agenda. 

Ook het bespreken van de jaarkalender komt op de agenda. 

 

Volgende vergadering: 15 mei 2019 

 

 

 

 

 


