
Notulen 
MR-vergadering 9 maart 19:45 uur  

  
  

   9 maart  2020     Notulen Actie   

1.  
  

Opening door Jolanka   Jolanka opent de vergadering met het luisteren naar 
het lied “geboren” van Kinga Ban en met gebed.  

   

2.  
  

Goedkeuring agenda, 
ingekomen stukken 
/ mededelingen   

      

3.  
  

Notulen MR / GMR    Wij bespreken de notulen    

4.   Actielijst vanuit 
vorige MR-vergadering   

-Certificering van het schoonmaakbedrijf staat niet 

toe dat het middel van Marco wordt gebruikt door de 
school.  
Het schoonmaakbedrijf heeft iets vergelijksbaars 
geprobeerd. Werkt dit niet, dan moeten we 
teruggeven aan de gemeente dat de stankoverlast 
niet is opgelost. 
-MR-boekjes zijn binnen en bij Jolanka.   
-Marco geeft aan liever niet als afgevaardigde naar de 
GMR te gaan.  
Ink is al wel gestopt met de GMR. Er zijn nog 3 GMR-
vergaderingen tot juni.  
Marco en Marieke gaan om beurten mee naar de 
GMR totdat we iemand hebben gevonden. Ellen 
stuurt data van vergaderingen naar Marieke en 
Marco. 
-Marco benadert mensen voor de MR. Marco koppelt 
tussentijds terug.  
 
- overblijf: voor dit jaar draait het voldoende. Er is 
gesproken over dat kinderen altijd gratis mogen 
overblijven ongeacht hoe vaak de ouder overblijf 
ouder is.  
Het voorstel is om de kinderen, waarvan de ouder die 
dag overblijft, gratis zijn voor die dag.  
Advies: ouders die op de wachtlijst staan ook 
inzetten, anders zijn we ze weer kwijt. En om de druk 
voor andere ouders te verlagen. 
Advies: nog een extra groep als er ouders op de 
wachtlijst staan. Groep 3/4 en 7/8 uit elkaar. 
Eventueel alleen op donderdag een extra groep ivm 
met extra drukte.  
-we krijgen een proefperiode van Parro 

Volgende vergadering komt 
dit punt op de agenda. 
 
 
 
-Marco en Marieke gaan 
om beurten mee naar GMR 
-Ellen mailt de data van 
GMR-vergaderingen naar 
Marieke en Marco 

- Marco benadert mensen 

voor de MR en koppelt dit 
terug. 

 
 
 
 
Jolanka geeft de adviezen 
door aan Thessa. 

 
 
 
 
-Hilbertine: in nieuwsbrief 
zetten dat ouders rekening 
moeten houden met 
eventuele ziekte van 
personeel en het naar huis 
sturen van groepen bij 
gebrek aan vervanging.  
-Hilbertine: communiceren 
dat 
proefperiode Snappet voor
bij is.   

 
5.  
  

Resultaten 1e semester   Er komt een nieuw concept opbrengstenformat. Dus 
die is nog niet klaar.  
We hebben met elkaar de resultaten bekeken en 
besproken. 

   
   

6.   Voortgang management
contract    

STAAL spelling is aan de gang. Het eerste jaar zal voor 
de kinderen nog moeilijk zijn.  

  



Meubilair is besteld. Praktische kant moet nog 
geregeld worden. 
Thema is verdiept mbv Rick en Jolanka die de Minor 
ontwikkelingsgericht leren hebben gehaald. Er wordt 
nu ook spontaan groeps doorbrekend gewerkt. (net 
hoe het uitkomt met het thema) 
Kleutervisie staat vast. Nu zijn we met de invulling 
van de  praktijk bezig.  
Engels staat bij 2021-2022, maar gaan wij volgend 
jaar al mee starten. Francien is met scholing bezig en 
wordt coördinator Engels. 

7.   Vakantierooster  Vakantierooster komt via de GMR en is nog niet 
bekend.  
We wijken in elk geval wel af van VO scholen.  

  

8.   Tevredenheidspeiling  Kunnen er ook open vragen toegevoegd worden? 
-Hoe tevreden bent u over het thematisch werken op 
de Ichthusschool? (schaalvraag) 
-Wat ervaart u van de christelijke identiteit op de 
Ichthusschool? 
-De missie “niet voor de school maar voor het leven 
leren wij” wordt zichtbaar door…………… 
 
Eerst nadenken over de vraag: 
Hoe willen wij dat onze school wordt ervaren door 
ouders? 

 Hilbertine: 3 vragen 
toevoegen aan 
tevredenheidspeiling. 

9.  
  

Personeel  Marjan is gestart in groep 8.    

10.  
  

Paasviering  Doel: de kinderen weten waarom Jezus aan het kruis 
moest sterven.  
Francien vertelt over de paasviering. 
9 april paasviering.  

   

11.  
  

Achterbanraadpleging  
door  
oudergeleding   

 
   

12.  
  

Communicatie 
vanuit MR, Wat komt er 
in de nieuwsbrief?   

Herhaalde oproep voor MR 
 We maken een foto, Ink wordt donker afgebeeld:  
Tekst erboven: Wie wordt ons nieuwe MR-lid? 

 

  Marco stuurt foto naar 
Marieke. Marieke maakt er 
een mooie tekst bij en 
stuurt deze naar Hilbertine. 
Hilbertine plaatst deze in 
de nieuwsbrief. 

13.  
  

Rondvraag     - Er wordt herhaaldelijk gecommuniceerd naar 
ouders dat je niet aan de Angeler mag parkeren. Toch 
gebeurt dit en er wordt door de buurt over geklaagd.  
 
Naar aanleiding van notulen punt 7: 

-Krijgen kinderen gelegenheid om vragen te stellen in 

het blok huiswerk bespreken? Is 1 blok voldoende 
voor reflectie? 
- Aan ouders doorgeven hoe er wordt gereflecteerd, 
en dat het bijv. niet gaat over het eindproduct.  
- Doordat het huiswerk niet wordt nagekeken zijn de 
kinderen minder gemotiveerd en weten ze niet of het 
goed is. 
- Wordt het doel van huiswerk van de school hierin 
bereikt? 

   
 

 

 

 
Volgende vergadering met 
Hilbertine bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Vinden de leerkrachten het werkbaar en zien ze 
resultaat? 
 
Topo huiswerk is matig gekopieerd. Moeilijk te 
herkennen.  

 
 
 
Marco geeft dit terug aan 
Margriet.  
 

14.  
  

Sluiting         

   

 


