
MR vergadering 29 november 2018 
Aanwezig: Lori, Lisa, Cindy, Bob, Maudi 
 
* SOP 
2-jarig plan - gaat over grenzen en haalbaarheid voor de school. 
 
Aantal leerlingen met wel of geen extra zorg. 
Er is bij het bestuur aangegeven dat we aan het maximale zitten wat we kunnen bieden. 
 
* Formatie 
Verwachting 4 FTE uitstroom banen Voila breed. 
Lori gaat zich er hard voor maken om de formatie voor komend schooljaar te behouden. 
 
* Update personeel 
Sandrien Pampus neemt de zwangerschapsverlof van Mariska groep 1/2 over. 
Djura gaat op maandag en woensdag in groep 6/7 werken naast Nelleke. 
 
* Startblokcultuur  
De Startblokcultuur in de bovenbouw zal terugkomen op de agenda voor in februari; door de 
vele instroom werd namelijk gesignaleerd dat de omgang van kinderen onderling anders is 
dan wij op het Startblok gewend zijn en we hierop aan het investeren zijn en er groei is te 
zien. 
De signalen van conflicten tussen kinderen en zorgen van de ouders zijn opgepakt door de 
school en er vinden acties plaats om deze kinderen goed in contact met elkaar te laten zijn.  
 
* Communicatie naar ouders 
In oudertevredenheidsonderzoek is aangegeven dat de communicatie voldoende was. 
Als punt in de nieuwsbrief benoemen dat de doelenborden informatie geven voor ouders. 
Daarnaast de website wanneer er uitjes of thema’s zijn. 
 
Op dit moment is er een werkgroep in het team om wellicht met Parro te gaan werken. 
De werkgroep gaat goed onderzoeken om deze stap AVG proof uit te gaan zetten. 
 
* MR planning en ouderleden 
Meenemen in de jaarplanning om de MR vergaderingen tijdig te plannen. 
 
Opleiding voor nieuwe MR leden vanuit Voila- wellicht om dit na de zomervakantie te gaan 
starten. 
Maudi gaat Jacob benaderen ter vervanging van Melanie. 
 
* Werkdrukgelden 
6 groepen, sportivators, gymleerkrachten. 
Het werkt werkdrukverlagend. 
Bij de lessen zijn de leerkrachten wel aanwezig, omdat wij meer op de hoogte zijn van de 
manier waarop je de kinderen benadert. 
 



Voor komend schooljaar is er alleen geld voor de gymlessen. 
Wellicht aan de OR doorgeven dat we een sponsorloop willen organiseren om de 
sportivators te betalen voor komend jaar?! 
 
* GMR 
Geen terugkoppeling. 
Melanie: wil jij de mails vanuit Christie doorsturen? 
 
* Update verkeersveiligheid en acties 
Voorstel: kiss en ride bij de moespot 
Er ligt een aanvraag voor een stopverbod 
Gele strepen op de straat 
 
* Onderzoek 5 gelijke dagen rooster? 
Wat zijn de bevindingen nu? 
Hoe denkt het team en de ouders hierover? 
Wordt een punt op de volgende agenda. 
 
* Conceptverslag inspectiebezoek 
Verslag is gelezen en besproken. 


