
     Notulen MR-vergadering 20 juni 2019 

 
Aanwezig: 
Oudergeleding MR: Ellen, Sergio en Laurien   
Teamleden MR:  Yvonne, Margo en Joke 
Voorzitter: Sergio     
Notulist : Yvonne  
Directie : Rob 
 
 

Agenda: 
1) Opening : Sergio opent de vergadering en wenst iedereen welkom. 

 

2) Notulen van de vorige MR-vergadering worden goedgekeurd. 

 

3) Vaststellen agenda: géén nieuwe punten. 

 
4) Directie mededelingen  

 

 
Parro app 
Mede op advies van de ASKO en de vele goede ervaringen van andere ASKO-scholen hebben we 
besloten om de Parro-app van Parnassys te gaan gebruiken. In het kader van de AVG en het vragen 
van ouders om toestemming is de app heel handig. Ook kun je de app goed gebruiken voor het 
versturen van een alert.  
 
Vacatures 
Ouders hebben vandaag een bericht gekregen met een overzicht van de groepen voor volgend 
schooljaar. We hebben nog steeds twee vacatures openstaan in de bovenbouw. We zijn bezig met 
het sluiten van een overeenkomt met een ZZP-er voor de periode tot de kerst. Er is een student die 
stage bij ons heeft gelopen dit schooljaar die haar LIO bij ons wil gaan doen – dat is een investering 
voor de toekomst. Volgende week komt een zij-instromer met al enige maanden ervaring op een 
andere school een dag meedraaien in de bovenbouw. Op de vacature die we hebben uitstaan krijgen 
wij geen reacties van gewone sollicitanten; het zijn alleen maar uitzendbureaus die kandidaten 
aanbieden. 
 
Enquête Brede School 
Al vele jaren bieden wij na school activiteiten aan. Bijna de helft van de kinderen doet jaarlijks aan 
een activiteit mee. Die activiteiten zijn gratis en de gemeente, die hiervoor subsidie geeft, wil graag 
dat zo veel mogelijk kinderen profiteren van het grote aanbod; en wij willen dat natuurlijk ook. Wij 
hebben een enquête gehouden onder alle ouders over de Brede School. 65 ouders hebben de 
enquête ingevuld. Een meerderheid, bijna 75 %, is tevreden, over de activiteiten die worden 
aangeboden en 25 % is niet tevreden. Ouders geven verschillende redenen waarom zij niet tevreden 



zijn of waarom hun kind niet meedoet. Twee redenen die door meer ouders worden genoemd: de 
starttijd van de activiteit sluit niet aan bij de schooltijden, kinderen hebben zelf andere activiteiten na 
schooltijd. Wij zullen onderzoeken of we kinderen die moeten wachten voor een activiteit begint op 
school kunnen opvangen, zodat aansluiting van schooltijd en brede schooltijd geen belemmering is 
voor deelname. 
 

 
 

5) Actiepunten :Van de acht actiepunten hebben we er zes af kunnen vinken. 

6) Ouders erbij betrekken: Gezamenlijk bepalen welk onderwerp er bij de ouders  
uitgevraagd gaat worden.  
Wat willen wij van de ouders weten?  
Voor het nieuwe schooljaar is het de bedoeling een nieuwe vraag te formuleren. 
Iedereen kan vast nadenken. Op de eerste vergadering zullen we dit bespreken. 

 
 

7) Ingekomen stukken: Geen 
 

8) Tijdschriften MR:  
Er zitten tijdschriften en misschien nog andere post in de brievenbus van de MR. 
Waar is de sleutel van de brievenbus? We kunnen er niet in! 

 
9) GMR-mededelingen: Geen 

 
10) Wvttk  

Joke merkt op dat we dit jaar concreet bezig zijn geweest. Veel actiepunten zijn 
afgevinkt. 

 
11) Rondvraag 

Ellen vraagt zich af hoe de achtste groepers zich op het schoolplein gedragen. Margo vindt 
dat het best goed gaat (De toets was dit keer later. Heeft misschien meegeholpen). 
Ellen stelt voor om het schoolplein in tweeën te delen. Eén deel om te voetballen en een 
ander deel voor iets anders. (Niet alle kinderen houden van voetbal). Rob en Ellen gaan dit 
aanvragen bij de gemeente. 
 
Yvonne neemt afscheid van de MR 

 
De datum van de eerste MR vergadering in het komende schooljaar is: 
donderdag 12 september 2019 om 18.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Actiepunten: 
 

Actiepunten  Wie Status 

Aanvraag twee-deling schoolplein bij de 
gemeente 

Rob en Ellen Na de vakantie 

De folder voor de nieuwe ouders (evt. “parels” 
gebruiken). 
Informatie inwinnen bij HBO studenten 
(grafische school?)  
 

Rob, Josien 

en MR 

leerkrachten 

In ontwikkeling 

Mail naar ouders over de uitkomsten van de tips 
en tops 

Sergio en 

Laurien 

Vóór de grote vakantie 

 
 
 


