
Notulen 

 
Vergadering medezeggenschapsraad 

Dinsdag 6 februari - 20.00 uur - Rijperkerkstraat 2 
 

 
Aanwezig: Pauline, Anne, Sabine, Iris, Ellen 
 
A Welkom en vaststellen agenda 
Iris volgende keer afwezig 
 
B Notulen vorige agenda 
Geen aanpassingen 
 
C Terugkoppeling actiepunten 

 Pauline vraagt het kiesstelsel na bij de kwaliteitsmedewerker van Xpect Primair. Komt  

 Frank zorgt dat de verkeerswerkgroep onze vragen over de groene kaart bespreekt. 
Volgende keer 

 Iris prikt een nieuwe maandag voor de foto 
Anne geeft aan dat de werkgroepen/ projectteams niet op de website gaan komen omdat dit 
gaat over interne organisatie binnen de school.  
Het openstellen van het ouderportaal van Parnassys gaat definitief niet gebeuren. Daarvoor in 
de plaats zullen mogelijk inloopmomenten in de klas worden gepland.  
Als MR ouders stellen wij vragen over onze mogelijkheid om betrokken te zijn bij wat er op 
school gebeurt. We hebben hier nu erg weinig zicht op en we vragen ons af op welke manier 
we kunnen samenwerken als we niets weten. Wij, ouders, willen graag weten wat er aan bod 
komt. Het valt ons op dat de verschillen tussen leerkrachten groot zijn, sommigen delen meer 
dan anderen. Ook het aanbod verschilt.  
Er moet eerst een visie geformuleerd worden. Vandaaruit zal gedrag voortvloeien.  
 
D Ingekomen post 
Info MR; Anne neemt mee. 
 
E Nieuws vanuit GMR 
Verschillende regelingen zijn besproken (zie stukken Xpect).  
De nieuwe privacy wetgeving is besproken. Het gaat over 15% techniek en 85% gedrag waar 
kritisch naar gekeken moet worden.  
Pauline gaat Iris nog aanmelden voor de vervolg MR avond.  
 
  



F Vooroverleg 
Mbt het schoolverbeterplan geeft Jolien aan dat er langer wordt gewerkt aan het 
rekenonderwijs dan gepland zodat er een verdiepingsslag kan plaatsvinden. Er vindt ook 
beeldcoaching plaats, zodat leerkrachten van elkaar kunnen leren. Het doel van deze wijze van 
coaching is niet voor alle leerkrachten duidelijk. De leerkrachten koppelen dit terug naar Jolien. 
Jolien is druk bezig met uitbreiden van samenwerkingen.  
School gaat zo snel mogelijk een duidelijke visie formuleren, hier zijn al verschillende 
studiedagen over gegaan. Daarna zal er marketing gaan plaatsvinden.  
 
1 Stukken Xpect 
Transparantie:  
College van Bestuur; wie zitten hierin? Carin en managers; noem namen op de website! 
Raad van Toezicht; hoe kun je met hen contact opnemen? Staat nergens... 
Klachtenregeling is door personeelsleden niet terug te vinden op de portal; zij zijn niet op de 
hoogte van deze regeling!  
Klachtenregeling blz 11, punt 3: vage afspraak mbt toezicht in de kleedkamers.  
 
2 Schooltijden 
We onderzoeken of het 5 gelijke dagen model voor de Boemerang een ideaal model is.  
Wij hebben een lesvrije week, maar deze kunnen we ook inwisselen voor elke week een middag 
vrij. Dit heeft voordelen voor de kinderen. Vooral voor de onderbouw is 5 volledige dagen erg 
pittig. De woensdag- of vrijdagmiddag vrij wordt op veel scholen gedaan. Hele school gelijk of 
andere regeling voor onder- en bovenbouw?  
Kinderen: woensdagmiddag vrij is prettig, bijkomen.  
Ouders: lesvrije week is niet altijd handig (vrij nemen lukt niet altijd) vrijdagmiddag is handiger, 
want dan is het weekend langer, verandering is wel lastig, heeft tijd nodig zodat ouders eraan 
kunnen wennen 
Leerkrachten: Vrijdag is fijn, aan het einde van de week zijn we moe, maar als woensdagmiddag 
vrij is heb je nog energie voor het uitwerken van plannen en dan kan er langer overlegd 
worden.  
 
G Rondvraag 
Geen vragen 
 


