
Notulen 

 
Vergadering medezeggenschapsraad 

Dinsdag 9 januari - 20.00 uur - Rijperkerkstraat 2 
 

Aanwezig: Pauline, Sabine, Anne, Iris, Frank, Ellen, Jolien (vanaf 20.45) 
 
A Welkom en vaststellen agenda 
 
B Notulen vorige vergadering 
 
C Terugkoppeling actiepunten 

 Iris doet het eerste vooroverleg, Frank het derde, Ellen de tweede.     
 Iris heeft uitgezocht wat de juiste manier van stemmen is. Dit wordt besproken bij punt 2.   
 Iris bespreekt met Jolien het gebrek aan terugkoppeling bij punten die worden aangegeven . 
 Frank koppelt input verkeersprotocol terug. 
 Pauline communiceert lijsten wanneer welke stukken met Jolien. 

 
D Ingekomen post 
Geen ingekomen post  
 
E Nieuws vanuit GMR 
Volgende week vergadering 
 
F Vooroverleg 
Jolien wil graag persoonlijk contact met ouders wanneer er zorgen of vragen zijn. Als er een 
mail gestuurd wordt naar de leerkrachten, dan zullen zij de ouders adviseren met Jolien een 
afspraak te maken.  
Terugkoppeling vinden wij belangrijk. Hier is Jolien wel mee bezig (proces).  
Verbeterplan; er lopen veel processen die Jolien aan het bekijken is (waarom gebeurt het 
zoals het gebeurt; gewoonte of functie), dit kost tijd. Ook de taakverdeling (organogram) is 
nog niet geheel duidelijk, maar hier wordt aan gewerkt. Advies van de MR: zet alle 
projectteams op de website zodat duidelijk is waar aan gewerkt wordt.  
Ouder-meepraat-avond/ informatieavond; er zijn veel termen voor hetzelfde... Dit zorgt voor 
verwarring. Er wordt eerst gezorgd voor een duidelijke visie, vervolgens worden aan 
activiteiten een passende term gekoppeld.  
De visie zal dit schooljaar samen met het team worden geformuleerd. Ook wordt gekeken 
naar wat er op school gebeurt en of dit effectief is.  
Ouderportaal ParnasSys: het gesprek over het kind is belangrijker, ouders moeten begrijpen 
waar hun kind mee bezig is, dat kan alleen wanneer er meteen toelichting gegeven wordt. In 
ParnasSys kun je niet bij alle vakken zien welke onderdelen getoetst werden. Hoe gaan 
ouders reageren op het zien van alle scores? Wellicht roept het vragen of ongerustheid op.  
Aanvulling vanuit de MR: zorg voor een goede ouder-informatieavond over ParnasSys zodat 
iedereen het juist weet te gebruiken en interpreteren. Alleen op deze avond kan de 
inlogcode bemachtigd worden.  



Willen we nog wel ouder-informatieavonden organiseren? Wanneer ouders hier geen 
behoefte aan hebben, waarom willen we dit dan toch? Ouders willen graag informatie over 
hun eigen kind. Wellicht kunnen we dagen organiseren dat ouders na schooltijd de toetsen 
van hun eigen kind in kunnen zien (in leerteam 3-4 gebeurt dit al).  
Er zijn veel communicatiemiddelen, onduidelijk is welk middel waarvoor gebruikt dient te 
worden. Zodra de visie helder is, zal dit ook duidelijk gaan worden.  
 
1 Begroting en formatie (Jolien) 
Jolien heeft in december het team geïnformeerd over de begroting 17-18. Deze informatie 
wordt onder embargo gedeeld met de MR.  
Er zal gewerkt gaan worden met een begroting voor een kalenderjaar, omdat de financiële 
stroom op deze manier loopt. Jolien wil zoveel mogelijk plannen volgens kalenderjaar laten 
lopen (allemaal gelijk). De MR wordt dan ook verzocht om een jaarverslag per kalenderjaar 
te gaan schrijven. Voor dit jaar maken we een verslag van 1,5 jaar (sep. – dec. 2017 en jan – 
dec 2018). 
 
2 Hoe gaan we stemmen bij volgende verkiezing (Iris) 
Volgens de FNV zijn er 2 kiesstelsels; lijstenstelsel (je kiest voor een visie) en personenstelsel 
(je kiest voor een persoon). Bij de MR werken we met een personenstelsel. Aangeraden 
wordt om de kiezers te verplichten net zoveel stemmen uit te brengen als er vacatures zijn. 
Wordt er een ander aantal stemmen uitgebracht, dan is het stembiljet ongeldig. Lastig; veel 
kiezers lezen niet goed, waardoor er misschien veel stembrieven ongeldig gaan zijn. 
Belangrijk dus om het verplichte aantal stemmen heel duidelijk aan te geven. We besluiten 
het advies te volgen: verplicht aantal stemmen.  
Pauline vraagt het na bij de kwaliteitsmedewerker van Xpect Primair.  
 
3 Terugkoppeling verkeersprotocol (Frank) 
De MR heeft vorige keer vragen gesteld over het voorstel van de verkeerswerkgroep. Dit is 
besproken bij de verkeerswerkgroep. Zij geeft het volgende aan: 

 Voorstel: binnen een straal van 1,5 km kan er gewandeld worden met de kinderen 
zonder ouders (in het geval van een spontane actie).  

 Minimale leeftijd begeleiders is 16+ 

 Een gedwongen rijrichting gestuurd met borden zal op de parkeerplaats zal niet 
worden gerealiseerd door de gemeente, de pijlen zullen wel duidelijker gemaakt 
worden 

 Het inzetten van klaarovers zal niet kunnen worden gerealiseerd, de werkgroep 
verwacht dat er waarschijnlijk te weinig ouders zich zullen opgeven. Bovendien zijn 
klaarovers verplicht een cursus volgen. 

 Thema-avond verkeer kan gerealiseerd worden als er een behoefte aan is. 
Informeren van ouders kan ook via een stukje in de Boemeratel. 

Onze vragen over de groene kaart zijn nog niet besproken in de verkeerswerkgroep. Frank 
zorgt ervoor dat dit de volgende keer gebeurt.  
 
G Rondvraag 
Geen vragen 
 
  



Actiepunten:  

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

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

 Maandag 22 januari 14.30u een nieuwe foto maken 
 


