
 

 

 

Agendapunten van de MR vergadering op 15-09-2020 

Aanwezig: Suki, Dragana, Ruud, Judith en Angela 

1. Punten n.a.v. vorige vergadering 
1. Notulen van 30-06-2020 wordt besproken en eventueel bevestigd. 

Notulen is bevestigd en wordt op de site geplaatst.  
 
2. Algemene punten 

1. Voortgang werkgroepen 
- Sociaal emotioneel: de afgelopen jaren werd de methode Leefstijl op school gebruikt voor de 
sociaal emotionele ontwikkeling. Deze methode sluit niet meer aan bij de belevingswereld van de 
kinderen. Om deze reden is de werkgroep op zoek gegaan naar een nieuwe methode. Zij zijn, in 
samenspraak met het team, uitgekomen op Move a Head. Dit is een methode waarbij er lessen 
worden gegeven door externe, waarna de leerkrachten zelf ermee verder gaan in de klas. Een van 
die externe lessen zijn judolessen. De kinderen leren tijdens deze lessen actief aan het werk te zijn 
met respect en omgangsnormen. In februari gaan we starten. We gaan een traject aan van 5 jaar. 
- ICT: Eind vorig schooljaar is er een offerte aangevraagd voor iPads voor de groepen 4 t/m 8. Begin 
dit schooljaar is er een aanvraag gedaan voor een fonds bij Robeco om de iPads te betalen. Op dit 
moment zijn we nog in afwachting of het fonds toegekend wordt. Wanneer hier meer duidelijkheid 
over is, worden de iPads geleverd.  
- Website: De huidige website is verouderd wat betreft informatie en hij is niet meer goed leesbaar 
door veel tekst. Om deze reden wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. De ouders van de 
MR worden hier ook in betrokken. Wanneer de conceptversie af is, worden zij gevraagd om 
feedback te geven. Het streven is om de website voor de oplevering van de nieuwbouwhuizen (1 
oktober) in de lucht te hebben.  

2. Schoolprestaties (NSCCT, Cito) 
Geen bijzonderheden. 

3. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie) 
- Dit jaar is er een ruimere bezetting in formatie. Heleen, Jennifer, Sabine en Linda zijn ‘boventallig’. 
Dit zorgt voor mogelijkheden in extra begeleiding en bezitting als er een leerkracht ziek is. 
- Michelle is dit schooljaar 3 dagen i.p.v. 5 dagen aanwezig. Zij heeft namelijk 1 dag de opleiding tot 
schoolleider en 1 dag doet zij onderzoek via BOOR.  
- Veronique is zwanger. Zij zal in december met zwangerschapsverlof gaan. Voor nu is de 
verwachting dat Jennifer haar verlof op gaat vullen.  

4. OR 
Geen bijzonderheden. In het vervolg zal dit punt niet meer standaard op de agenda staan. De 
voornaamste reden hiervoor is dat Vitalina (oud MR lid) in de MR en OR zat. Hierdoor kon er 
gemakkelijk informatie van de OR met de MR gedeeld worden. Dit is niet meer van toepassing. 

5. Leerlingen (PR, Passend Onderwijs) 
- Dit punt wordt op de standaard agenda vervangen door alleen ‘PR’. De komende jaren zal dit 
meer een speerpunt worden van de school; het leerlingaantal moet stijgen. 
- De borden met ‘Welkom op de Tuimelaar’ op de gevel van het oude gebouw (Lampreistraat) 
worden deze week weggehaald. De borden zijn achterhaald en niet meer van toepassing op dat 
gebouw. 
- De Facebook is het afgelopen jaar niet gebruikt. Deze moet weer vaker gebruikt worden, om 
ouders en andere mensen in de wijk te bereiken.  
- De school moet zich actiever laten zien in de wijk, door bijvoorbeeld flyeren.  



 
 
 
 
 
3. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken.  
 
4. Mededelingen 

1. Startcursus 
Dit jaar starten twee nieuwe ouders in de MR. Zij hebben geen ervaring in deze rol. Er wordt 
gekeken of er een passende cursus is om wat basiskennis te vergaren. 
De ouders van de MR staan ervoor open om een startcursus te volgen. BOOR biedt een startcursus 
aan op 11 november of 8 december. De voorkeur van de MR gaat uit naar 11 november. Angela 
zorgt voor de aanmelding. 
 

2. Begroting 
De begroting voor schooljaar 2020-2021 wordt besproken. 
De bovenschools directeur heeft de begroting voor dit schooljaar goedgekeurd. Er is extra budget 
vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de school gaat groeien en het leerlingaantal stijgt. 
 

3. Jaarkalender 
Er staan wat foutjes in de jaarkalender voor de ouders. Deze foutjes worden besproken, zodat de 
MR hiervan op de hoogte is.  
In de kalender staat dat er op 28 september en 2 oktober een studiedag is. Dit is niet correct, de 
studiedag van 2 oktober klopt niet. Verder staan de MR-vergaderingen niet in de kalender. Deze 
correcties worden met de nieuwsbrief van september naar ouders gecommuniceerd.  

 
5. Rondvraag  
 
6. Acties komende periode 
- Ouders worden op de hoogte gebracht wanneer het concept van de nieuwe website af, zodat zij feedback 
kunnen geven. 
- Angela meldt de MR aan voor de startcursus van 11 november. 
 
7. Punten komende vergadering 
Geen punten voor de komende vergadering vanuit deze vergadering. 


