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Prinsenbeek 05-11-2015 
 
Notulen MR vergadering 03-11-2015 
 
 
 

 tijd onderwerp Inhoud wie 

1 20.00 Opening 
 

Vaststellen agenda Maarten 

2 20.02 Mededelingen, post, leesmap 
 

Voor in de leesmap zijn de bladen MR Magazine en 
MR Actueel binnengekomen. 
 
Het kopje MR van de website is bijgewerkt. Het 
jaarverslag staat er op. Notulen zullen toegevoegd 
worden als ze zijn vastgesteld. 
 
Er is een bericht van INOS binnengekomen naar 
aanleiding van de Zwarte Pietendiscussie. Duidelijk 
wordt dat er landelijk een verschuiving bezig is, maar 
dat binnen INOS scholen daarin zelf tempo en 
richting kunnen bepalen.  Sinterklaas komt ook dit 
schooljaar weer via de scouting en neemt traditionele 
pieten met zich mee. Dit zijn dezelfde Pieten en Sint 
als bij de intocht in Prinsenbeek.  
 
De contactavond van de GMR en MR-en gaat niet 
door, wegens een gebrek aan animo. 
De GMR gaat zich beraden over het vervolg, want 
belang van contact met de MR-en blijft. 

Dick 

3 20.10 Notulen van 21-09-2015 De vraag is naar aanleiding punt 11 van vorige 
vergadering (jaarplanning) wanneer wat 
geagendeerd gaat worden. Sommige zaken hebben 
een vaste jaarplanning. Andere dingen komen meer 
ad hoc aan bod, mede afhankelijk van hoe vol de 
agenda van een vergadering is. 
 
Gerald verzoekt het punt vakantierooster 2016-2017 
naar voren te halen, staat nu in mei op de planning. 
Afgesproken wordt, dat we dit tijdens de vergadering 
van 27-01-2016 zullen behandelen. 
 
In de vorige vergadering is ook afgesproken, dat het 
anti-pestprotocol nog een keer terug zou komen op 
de agenda. 
 
De notulen zijn vastgesteld en kunnen op de website 
gepubliceerd worden. 

Petra 
 
 
 
 

4 20.15 Agenda-onderwerpen Geen bijzonderheden. MR 

5 20.16 Schoolgids De veranderingen ten opzichte van de vorige keer 
zijn niet zichtbaar aangebracht, dat maakt het wat 
lastig om verschillen te zien. 
De schoolgids is nog niet helemaal vernieuwd, maar 
wel aangepast waar nodig. In de schoolgids staan 
vooral regels en dat wat wettelijk nodig is. De overige 
zaken staan in de schoolkalender, de kalender is dan 
ook onlosmakelijk verbonden met de schoolgids. 
 
 

Gerald 



Stukken die door INOS aangeleverd worden, mogen 
wel school-specifieker gemaakt worden. 
 
Er staat nu iets aan over de kinderraad, deze moet 
weer nieuw leven ingeblazen worden. Is wel een 
speerpunt van INOS. Nu is het dus nog een 
voornemen. 
 
Er staan nog wel wat interpunctie en inhoudelijke 
foutjes in, o.a. over het interpreteren van de cito-
scores in groep 8 en het stukje over verwijzingen 
naar het VO. 
 
Afspraak: Inhoudelijke en tekstuele reacties kunnen 
uiterlijk vrijdag 13-11-2015 naar Dick gestuurd 
worden, hij zal dit met Gerald bespreken.  
Een aangepaste versie wordt naar de MR gestuurd. 
 
De schoolgids voor het volgende schooljaar ligt er 
voor de zomervakantie! 

6 20.34 Passend Onderwijs Op dit moment zijn er 14 leerlingen die op basis van 
geïndiceerde aspecten ondersteuning hebben. Dat is 
relatief weinig. 
 
Voor de begeleiding van deze leerlingen worden de 
onderwijsassistenten ingezet. 
 
De overige leerlingen die ondersteuning nodig 
hebben, krijgen deze in de klas. 
 
De directeuren van de 3 Prinsenbeekse basisscholen 
gaan samen het Schoolondersteuningsprofiel 
bespreken. Het doel is om Prinsenbeek een zo 
dekkend mogelijk aanbod te hebben. 
 
Er is een vraag vanuit de MR of er een netwerk is 
met deskundigheid. Dat is in ontwikkeling. 
Ten opzichte van de oude situatie is de manier van 
werken in de klas niet zo veel veranderd, maar de 
procedures wel. 
 
Zijn er aandachtspunten in de kwaliteit van de 
basisondersteuning? 
Ja, de groepsbesprekingen tussen de IB-er en de 
leerkrachten moeten structureler worden opgepakt. 
 
De IB-ers hebben een stuk geschreven, dit komt 
eerst in het team en daarna in de MR aan bod. 
 

Gerald 

7 20.55 Mobiliteit Besproken, maar nog onder embargo. Gerald 

8 21.30 Tevredenheidsonderzoek Gerald deelt een document uit waar de huidige status 
op staat. Gerald zal dit document ook nog digitaal 
doorsturen. 

Gerald 

9 21.45 ICT We zitten bij de eerste scholen, die overgaan naar 
Office365. Dat gaat eind november plaatsvinden. 
Doordat alles webbased is, is DeKlas.nu feitelijk 
overbodig geworden. 

Gerald 

10 21.47 Begroting Gerald heeft 04-11-2015 overleg bij INOS over de 
begroting voor 2016. 
Er is in ieder geval geld gereserveerd om te 
besteden aan laptops, tablets, verkeersmethode, 
geschiedenismethode, materiaal voor de onderbouw, 
meubilair voor de aula, gordijnen voor de aula, 
buitenspeelmateriaal. 

Gerald 



11 21.50 Verkiezingen MR De verkiezingen voor het nieuwe lid voor de 
oudergeleding zijn nog niet goed op gang.  
Jacobine zou nog documenten hebben, maar kan 
deze niet meer vinden. Misschien dat Ingeborg ze 
nog wel heeft?  Dat zal de verkiezingscommissie 
navragen en  mocht dit niet het geval zijn, moeten ze 
opnieuw gemaakt worden. 
 
Er zal eerst een oproep in de nieuwsbrief komen. 
Komt daar meer dan 1 potentiele kandidaat uit, dan 
komen er verkiezingen. 
 
Duidelijk vermelden, dat het alleen voor dit schooljaar 
is, dat er volgend jaar weer verkiezingen zijn, waar 
men zich wel opnieuw kandidaat voor kan stellen. 

MR 

12 21.53 Herhaling agendapunten 5 t/m 
9 

Vervalt MR 

13 21.53 Ouderraad Er is geen vergadering geweest na het laatste 
verslag. 
 
De OR is druk met de Sinterklaasviering, thema 
Toveren. 
Strooigoed is er dit jaar alleen in de vorm van 
kruidnoten. 
 
Een aantal leden van de OR is naar het symposium 
Ouderbetrokkenheid 3.0 geweest. Dat was erg 
interessant. Het is wellicht een optie om hier met de 
OR en MR samen iets mee te doen. 
 
Aangegeven wordt, dat er vanuit diverse ouders 
signalen zijn gekomen, dat het als erg lastig wordt 
ervaren dat er op het briefje voor de oudermiddagen / 
-avonden maar 1 verhindering mag worden 
opgegeven, terwijl veel ouders op zowel de 
dinsdagmiddag en de donderdagmiddag werken.  
Het gaat dan vooral om de toonzetting. 
 
De OR miste ook dit jaar weer aandacht voor de 
paasviering in de planning. 
Aangegeven wordt, dat er ruim aandacht wordt 
besteed aan het paasverhaal in de klassen, als 
onderdeel van Trefwoord. Niet aan het “lentefeest”. 
Vraag is om in de nieuwsbrief duidelijk aan te geven, 
dat dit gedaan wordt. Dit omdat we een katholieke 
school zijn en het bij de ouders vaak niet duidelijk is, 
dat hier aandacht aan besteed wordt. 
Afgesproken is, om dit punt te agenderen voor de 
volgende vergadering. 
 
Het gerucht zingt rond, dat de nieuwe 
buitenspeelmaterialen van de groepen 1 / 2 zijn 
betaald door de OR.  
Dit klopt niet. 
 
Met betrekking tot project Z zal Gerald aan het team 
vragen waar we het geld uit de reserve van de OR 
aan kunnen besteden. 
 
Op de ALV van de OR was één ouder, buiten OR en 
MR om. 
 
Vraag aan Dick om het jaarverslag van de OR ook 
door te sturen aan de rest van de MR. 

OR 



14 22.10 GMR Geen bijzonderheden buiten de doorgestuurde 
verslagen. 

Dick 

15 22.10 Rondvraag Sander gaat naar de basiscursus MR, Dick sluit daar 
als afgevaardigde van de GMR aan. 

MR 

16 22.11 Sluiting  Maarten 

 
 
 
Hartelijke groeten, Karin 


