
 
Notulen 

Vergadering medezeggenschapsraad 
Dinsdag 3 april - 20.00 uur - Rijperkerkstraat 2 

 
Aanwezig: Pauline, Sabine, Anne, Iris, Ellen 
Afwezig: Frank 
 
A Welkom en vaststellen agenda 
 

B Notulen vorige vergadering 
Vastgesteld en gedeeld op de website  
 
C Terugkoppeling actiepunten 
De groepsfoto maken we begin volgend schooljaar.  
Volgende vergadering zullen we verkiezingen moeten uitschrijven.  
 
D Ingekomen post 
Arbo is geweest. Er moet een oplossing komen voor de loshangende snoeren die in de 
klassen zijn voor de laptops van de kinderen en bij de schermen van de leerkrachten. 
Daarnaast moeten de douches na elke vakantie doorgespoeld worden ivm legionella. Arbo 
was tevreden over de vooruitgang en schoolverbeterplan. Omgaan met agressie van 
kinderen en ouders moet een plek krijgen in een gedragsprotocol. 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek moet worden geactualiseerd. Last van omgangs-
vormen in het algemeen moet een plaats krijgen in gesprekken met de leidinggevende. Het 
responspercentage moet omhoog.  
Protocol overblijf heeft enkele wijzigingen. Komend schooljaar zullen een aantal ouders 
verdwijnen. Er blijven weinig ouders over. Manon zorgt voor het zoeken naar nieuwe 
krachten. Er zal komend schooljaar meer overleg zijn tussen de overblijfkrachten.  
 
E Nieuws vanuit GMR 
Dorien en Ellen hebben zich als enigen opgegeven voor de GMR verkiezing. Er hoeven geen 
verkiezingen te komen, beiden gaan door in de GMR.  
Vraag van de GMR: hoe zien wij een uitdagende leeromgeving? Iris: ik mis groen en dieren, 
echte materialen om de lessen mee te verlevendigen. Ellen: rijke leeromgeving is een 
omgeving die uitnodigt om vrij na te denken en handelen. Niet alleen goed/ fout.  
Op school zie je veel verschil tussen leerkrachten, er wordt niet echt over gesproken. Alleen 
m.b.t. knutselwerken wordt de opdracht steeds vaker open gelaten. De uitdaging gaat 
worden dit breder te trekken, naar andere vakken. Er wordt wel gewerkt met een reken- of 
taalmuur. Dan gaat het voornamelijk over opdrachten mb.t. het toepassen van geleerde 
vaardigheden. Het schoolplein nodigt echter absoluut niet uit tot creatief en uitdaging, 
terwijl het plein ook een leeromgeving kan zijn. De gymlessen op school zijn heel rijk en 
gevarieerd, komen tegemoet aan de niveauverschillen.  
Lastig van groen in de school is dat deze ook in de vakanties water moeten krijgen en 
niemand deze mee naar huis wil/kan nemen.  



Wat missen we: open grote ruimtes, een handenarbeid/ techniek-lokaal, bieb op school, 
grote ramen naar buiten. Thuis: gelimiteerde tablettijd, veel naar buiten (ouder-kind samen), 
gezelschapsspelletjes, ouder-kind knutselen.  
Terugblik naar beleidsrijke avond m.b.t. reis van 3 dames (wethouder onderwijs, bestuurder 
onderwijs en bestuurder jeugdzorg) naar Schotland m.b.t. “Getting It Right For Every Child”. 
De dames zijn zeer geïnspireerd en willen dit plan graag ook uitvoeren in Tilburg. Er wordt 
nog veel nagedacht over de vorm. Dit komt vast en zeker nog terug.  
 
F Vooroverleg 
Vanuit het rijk wordt 155 euro per leerling uitgekeerd om in te zetten om werkdruk te 
verlagen. Bij een studiedag is gesproken over de werkdruk en de wensen van de 
leerkrachten. Er is bijvoorbeeld gesproken over vakleerkrachten, onderwijsassistenten, 
remedial teachers, pedagogische ondersteuning.  
Vraag van Ellen: pas op dat we niet alleen pleisters plakken, maar ook kijken naar de oorzaak 
van de werkdruk. Kan het efficiënter? Misschien een onderzoekje naar doen.  
De leerkrachten geven aan dat vooral zorgleerlingen veel tijd en energie kosten. Het zou fijn 
zijn wanneer er sneller meegekeken werd met de leerkrachten bij gedrag/ sociaal-
emotionele problematiek.  
Jolien heeft met verschillende leerkrachten gesproken over de werkwijze m.b.t. het video-
coaching.  
De kosten m.b.t. het overblijven horen ook bij de niet-vrijwillige ouderbijdrage. Jolien zal dus 
niet de ouderbijdrage splitsen. Zij maakt een nieuwe opzet voor de ouderbijdrage en zal dit 
voorleggen aan de MR.  
De Boemerang wil evt. opleidingsschool worden voor PABO-studenten. Xpect Primair gaat 
beslissen of dit ook doorgaat. Gaat het door, dan maakt Jolien een uitgewerkt plan waar de 
MR instemmingsrecht over heeft.  
 
1 Vakantierooster 
Het vakantierooster moet eind mei klaar zijn. We bespreken het voorstel dat er nu ligt.  
Aanbevelingen zijn aan Jolien doorgegeven m.b.t. studiedagen en lesvrije middagen.  
 
2 Groepsverdeling 
We moeten terug van 16 naar 12 groepen. Dit is een flinke puzzel, vooral v.w.b. aantallen 
leerlingen. Waarschijnlijk komen we toch uit op 13 groepen.  
 
3 Educatief partnerschap - oudergesprekken 
Gesprekken aan het einde van het jaar verplicht? Mening ouders: wel gesprekken 
aanbieden, niet verplichten.  
 
G Rondvraag 

• Klasbord voldoet niet aan de strenge eisen van de privacy-wetgeving, er wordt 
gezocht naar een ander middel of wellicht het behouden met een 
toestemmingsverklaring. 

• 22 mei lukt niet i.v.m. sportdag incl. eten Xpect Primair. Verzetten; maandag 14 mei.  

• Etentje MR? Navragen bij Jolien 
 

  



Volgende keer:  

• Plusgroep 

• Verkiezingen plannen 

• Vakantierooster 

• Formatieplan 
 
 


