
Beste ouders /verzorgers, 

Hierbij een kort verslag van het openbare deel van de MR vergadering van  16 september 2019 

Open deel zonder directie 

Verzoek advies over informatiebrief over de begeleiding van ouders tijdens schoolreis.  

De MR is om advies gevraagd over de conceptbrief aan de ouders over de begeleiding door ouders 

tijdens het schoolreisje.  Hoewel de voorbeelden in de brief als heftig worden ervaren, is de MR het 

eens met de boodschap in de brief. De voorbeelden zijn jaarlijks terugkerende praktijkvoorbeelden 

en geen incidenten meer. De MR is met een kleine aanpassing akkoord met de brief.  

Aanvangstijden en planning informatieavond. 

Naar aanleiding van een bericht van een ouder hierover aan de MR, zijn de aanvangstijden en 

planning van de informatieavonden besproken. Met name ging het over de aanvangstijd die voor 

enkele groepen op hetzelfde tijdstip valt. De MR komt tot de conclusie dat  iedere indeling voordelen 

en nadelen heeft. De huidige manier wordt ervaren als de optie met relatief gezien de meeste 

voordelen en de minste nadelen. Wel zal de directie gevraagd worden om indien mogelijk de avond 

af te stemmen met de middelbare scholen. Nu viel de avond tegelijk met de informatieavond van 

een middelbare school. Ook is nog gesproken over de extra thema’s die zijn behandeld. Deze  

worden als een fijne afwisseling ervaren. Dit motiveert ouders om te komen. Hierdoor luisteren ze 

niet ieder jaar naar hetzelfde praatje. Deze thema’s zijn alleen niet in iedere klas duidelijk naar voren 

gekomen.  

Ondersteuning 

Tijdens de vergadering heeft meester Michael een presentatie gegeven over de extra ondersteuning 

die hij en Juf Josia het komende jaar gaan geven. De MR heeft daarbij gezien dat er goed is 

nagedacht over ondersteuning en dat  het planmatig en professioneel is aangepakt.  

Deel 2: met schoolleiding 

Schoolfotograaf 

De directeur heeft de ouders om feedback gevraagd  over de schoolfotograaf. Op het verzoek zijn 

reacties binnengekomen. De meeste reacties gingen over de relatief grote witte achtergrond op de 

groepsfoto. Omdat de fotograaf wel op een leuke manier met de kinderen omging en ook heel 

flexibel was in zijn tijdschema adviseert de MR de directeur om een gesprek aan te gaan met de 

fotograaf en hem de kans te geven om de volgende keer rekening te houden met deze punten.  

Vervulling open vacatures 

De MR is benieuwd hoe het staat met de open vacatures. Er stonden 2 vacatures open. De 

selectieprocedure bevindt zich in de afrondende fase. Ook voor de vacature in de onderbouw 

hebben zich goede kandidaten gemeld. 

Richtinggevend advies 

 Vanaf groep 6 staat er bij de citoresultaten in de rapporten een middelbaarschoolniveau bij. De MR 

wil graag weten of dit bij ouders tot vragen heeft geleid. Dit blijkt niet het geval. Het benoemen van 

het niveau in het rapport is uitsluitend bedoeld als extra informatie aan de ouders en niet als een 

advies. Dit zal in vervolgcommunicatie worden aangepast.  



Schoolplan 

Het schoolplan is ter advisering voorgelegd aan de MR. De MR zal dit plan doornemen en uiterlijk 1 

november de  bevindingen aan de directie doorgeven.  

Snoei van de bomen 

De directeur deelt mee dat de bomen op het schoolplein i.v.m. de veiligheid moeten worden 

gesnoeid. Bij een storm vallen er grote takken op het plein en het dak van de school. Het snoeien 

gebeurt hopelijk voor/in de herfstvakantie, anders alsnog dit jaar. De Bomen buiten het schoolplein 

worden door de gemeente gemonitord.  

 

Met vriendelijke groet, 

Fatima Oussouma-Ait Moha 

Voorzitter 

 

 


