
Beste ouders /verzorgers, 

Hierbij een kort verslag van het openbare deel van de MR vergadering van  24 juni 2019 

Open deel zonder directie 

Vertrek Marjolijn uit de MR 

Tijdens deze vergadering hebben we na ruim zes jaar lidmaatschap van de MR, afscheid genomen 

van Marjolijn Visser. Ook zijn de nodige stappen gezet voor de werving van een nieuw MR-lid onder 

het personeel.   

Evaluatie MR 

Er is teruggekeken op hoe het  nu gaat in de MR, aanleiding daartoe is het 

oudertevredenheidsonderzoek. Daaruit is  onder meer gekomen dat veel ouders niet op de hoogte 

zijn van het werk dat de MR doet. Met meer communicatie vanuit de MR en gebruik van ouders als 

klankbord bij bepaalde thema's hopen wij ouders meer bekend te maken met de MR.   

Schoolfotograaf 

Aan de schoolleiding wordt geadviseerd om de samenwerking met de huidige schoolfotograaf te 

evalueren. Hoewel de organisatie van de fotomomenten netjes was verlopen en ook de omgang met 

de kinderen heel leuk was, waren er  geluiden over te duidelijk knip/plakwerk op de foto's, gebruiks-

onvriendelijke bestelsite en fletse achtergronden.  

Vergaderdata volgend schooljaar 

Voor de vaststelling van de vergaderdata voor volgend jaar zal de secretaris een voorstel doen. 

Open deel met directie 

Klachtenregeling 

Op vraag van de MR hiernaar, deelt de directeur mede dat er geen klachten zijn geweest het 

afgelopen jaar.  

Schoolgids 

De schoolgids maakt onderdeel uit van het schoolbeleid en vormt een belangrijke houvast voor 

ouders. De MR heeft instemmingsrecht op deze gids. Er is gevraagd naar de stand van zaken en het 

moment waarop de MR hier input op kan geven.  Het blijkt dat het grootste deel van deze gids door 

Zaan Primair wordt opgesteld en elke school het school specifieke deel hierop kan invullen. De 

directeur zal bij Zaan Primair navraag doen naar de stand van zaken.  

Groeps- en klassenindeling 

Over de vorming van de groepen is een nette en duidelijke brief verzonden, daarvoor geeft de MR 

complimenten aan de directeur. De MR wil graag weten of er naar aanleiding van de indeling reacties 

zijn gekomen bij de directie en de leerkrachten. Een aantal ouders (circa 7) heeft gereageerd en allen 

hebben de ruimte gekregen om vragen te stellen en feedback te geven. Tijdens de 

lerarenvergadering zal het indelingsproces nog geëvalueerd worden.  

Ouderbijdrage 3e kind  



Uit het oudertevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat 76%  van de ouders (bij een 

respons van 57% ) vindt dat  de regeling voor de ouderbijdrage voor het derde kind kan komen te 

vervallen. Dit betekent dat de meeste ouders vinden dat voor alle kinderen hetzelfde bedrag aan 

ouderbijdrage betaald moet worden. Het advies van de MR aan de directie is om het resultaat van dit 

onderzoek te volgen en de regeling af te schaffen.  

Beleid bij constatering luizen 

Ook over het beleid bij constatering van luizen zijn in het oudertevredenheidsonderzoek vragen 

gesteld. Volgens de GGD heeft het direct ophalen van kinderen geen effect op de eventuele 

verspreiding van luizen. 84% van de ouders vindt echter dat kinderen na constatering van luizen 

direct opgehaald moeten worden. Ook hier is het advies aan de directie om de uitkomst van het 

oudertevredenheidsonderzoek te volgen. Wel zal dit beleid door de MR worden gemonitord en 

daartoe regelmatig op de agenda terugkeren  

 

 

 

 


