
  

 

Notulen van de MR-vergadering op 03-09-2018 

Aanwezig: Ilse, Vitalina, Sanne, Ranu en Angela 

1. Punten n.a.v. vorige vergadering 
1. Bevestigen notulen 26-06-2018 

De notulen is er nog niet en wordt in de volgende vergadering besproken en bevestigd.  
 
2. Algemene punten 

1. VDA/DaVinci 
- Het DaVinci lokaal wordt ingericht naar verschillende thema’s, zodat alle groepen daar eventueel 
lessen kunnen volgen. Het handvaardigheidslokaal wordt ingericht voor het werken aan de 
themawerkstukken. 
-Tijdens de studiedag van DaVInci wordt een schoolbezoek afgelegd op een school die al langer 
werkt met de methode.  

2. Voortgang werkgroepen 
De presentaties van de werkgroepen volgen nog in een werksessie. 

3. Schoolprestaties (NSCCT, Cito) 
Geen bijzonderheden. 

4. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie) 
Chantal (groep 8) vertrekt per 1 oktober. Op dit moment wordt er nog iemand gezocht om haar te 
vervangen. Er zijn meerdere opties, zowel intern als extern, bekeken.  

5. OR 
Geen bijzonderheden.  

6. Leerlingen (PR, Passend Onderwijs) 
Het leerlingaantal is gegroeid (ongeveer een klas). Op de 1 oktober telling van vorig jaar stond dit 
aantal op 122 en de verwachting is om op 1 oktober dit jaar 141 leerlingen te hebben. 

 
3. Ingekomen stukken 

 
4. Mededelingen 

1. Vijf gelijke dagen model 
Tijdens de vorige vergadering is er gesproken over het vijf gelijke dagen model. Er wordt besproken 
wat de eerste actie gaat worden om dit bij ouders te peilen. 
Het vijf gelijke dagen model is opnieuw besproken en toegelicht. De oudergeleding zou graag zien 
dat er ook andere opties geïnventariseerd worden als oplossing voor het probleem rondom de 
pleinwacht (te weinig aanmeldingen van ouders en teveel incidenten op het schoolplein). Daarbij 
adviseren zij ouders en leerlingen te betrekken bij de beslissing (leeringarena of ouderarena).    

 
2. Opening 

De opening van de school vindt plaats op 28-09. Welke acties zijn er voor deze tijd nog nodig? 
Er is een scrumbord gemaakt door de betrokken leerkrachten voor de opening van de school. Deze 
is met in de MR besproken. Voor het praatje vanuit BOOR op de dag zelf, gaat de voorkeur van de 
oudergeleding uit naar Hans Lesterhuis, omdat deze veel bij de school betrokken is.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. Stakingsdag 
Het team van de Tuimelaar heeft een standpunt ingenomen over de stakingsdag van 12 september. 
Deze wordt toegelicht. 
Er is overleg geweest binnen het team van de Tuimelaar en er is unaniem besloten  dat het team op 
12 september gaat staken. Sanne zal zorgen voor een brief naar de ouders. 

 
4. Jaarverslag MR en school 

Wat is de stand van zaken rondom het jaarverslag van de MR en de school? 
Het jaarverslag van de school is klaar en wordt opgestuurd naar BOOR. Door gebrek aan 
voorbereidingstijd is deze voor nu alleen mondeling toegelicht. Tijdens de volgende vergadering 
wordt dit punt opnieuw geagendeerd. Het jaarverslag van de MR volgt ook nog en zal ook tijdens 
de volgende vergadering besproken worden.  

 
5. Team van het jaar 

Het team van de Tuimelaar is genomineerd voor team van het jaar. Hoe zorgen we ervoor dat er 
gestemd wordt op ons team? 
Aangezien er nog geen bevestiging voor de nominatie ontvangen is, wordt er gecontroleerd of de 
nominatie daadwerkelijk doorgekomen is. Wanneer dit het geval is, zal er geflyerd worden in de 
omgeving en zal er een moment komen (bij een koffieochtend) dat ouders kunnen stemmen via de 
laptops op school. 
  

6. Etentje 
Er moet een datum en plaats komen voor het etentje van de MR op 13 september. 
Er is gereserveerd voor het etentje bij Little V om 18.30.   

 
5. Rondvraag  
- De paaltjes/boomstammen op het schoolplein worden door ouders als gevaarlijk ervaren. Bij het 
ontwerpen van het schoolplein zijn de paaltjes bewust opgenomen, zodat leerlingen uit hogere groepen 
een plek hebben om te ‘chillen’ en zodat jongere kinderen door te springen kunnen werken aan de grove 
motoriek. Wanneer er meer subsidie is, zullen er nog meer toestellen op het schoolplein geplaatst worden.  
 
6. Acties komende periode 

- Notulen vorige vergadering maken (Angela) 
- Notulen afgelopen jaar naar Ilse sturen voor jaarverslag MR (Angela) 
- Brief schrijven voor de winkeliers t.a.v. de opening (Sanne) 
- Langs winkels voor presentjes (Ilse en Vitalina) 
- Foto bewerken voor flyer ‘team van het jaar’ (Sanne) 
- Brief staking (Sanne) 
- Stukje voor in de nieuwsbrief (Ranu)  

 
7. Punten komende vergadering 

- Jaarverslag MR bespreken 
- Jaarverslag de Tuimelaar bespreken 
- Standpunt Sinterklaas innemen 
- Terugkoppeling studiedag visie en DaVinci 
- Vervolg vijf gelijke dagen model  

 


