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Verslag MR vergadering 31 oktober 2016 20.00 uur. 
Aanwezig MR: Jacqueline Stassen, Colette Bax, Ellen van Dodewaard, Joris 
Knoben, Paul Verheijen 
Aanwezig Molenven: Juan Bertrums 
 

1. Opening/mededelingen 
Marjolein heeft zich afgemeld.  

 
2. Verslag en actiepunten 21 september 2016 

Het verslag is tussentijds vastgesteld; Hetty was niet in de gelegenheid om een 
reactie te geven. De volgende actiepunten zijn afgehandeld: 20160704-5, 
20160704-7, 21-9-2016-2 tot en met 5, 21-9-2016-10 en 11. De resterende 
actiepunten en de nieuwe actiepunten staan in de actielijst die als bijlage bij dit 
verslag is gevoegd.  
 
Naar aanleiding van de actiepunten: 
- Klimaatbeheersing: er wordt goed bijgehouden welke klachten er zijn. Ellen 

neemt contact op met de verantwoordelijke bij de gemeente (actie Ellen). 
Paul vraagt Marjolein om de brief die in de zomer door de MR aan de 
gemeente is gestuurd (actie Paul). 

 
3. PvA n.a.v. POM 

Is nog niet beschikbaar. Agendapunt komt volgende keer terug. 
 

4. GMR 16 oktober 2016 
Joris doet verslag van een discussie in de GMR over de wenselijkheid van een 
tool voor communicatie met ouders. Het is uiteindelijk aan elke school binnen de 
stichting om daarover te beslissen.  
Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat een tool op zichzelf erg 
instrumenteel is. Je zou de vraag breder moeten stellen: wat wil de school met 
communicatie? Is er een strategie voor nodig? Bovendien wordt er al veel 
gedaan aan communicatie en is de ervaring dat de wensen over communicatie 
van ouders en leerkrachten uiteen lopen. Ook de onderwerpen waarover 
gecommuniceerd wordt, lopen uiteen. Het idee wordt geopperd om een enquête 
te houden, of om een van de komende avonden met de klankbordgroep te 
wijden aan dit onderwerp. Het is al met al een belangrijk onderwerp dat de 
volgende vergadering verder zal worden besproken. 
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Verder geeft Joris aan dat de nieuwe bestuurder een duidelijke financiële 
discipline aanhoudt op basis van meerjarenbegrotingen en onderliggende 
plannen. Punt van aandacht daarbij is dat niet alle leden van de GMR evenveel 
financiële kennis hebben om de discussies daarover goed te kunnen voeren. 
 

5. Terugblik ouderavond 27 september 2016 en kennismakingsgesprekken 
Jacqueline heeft een positieve afdronk van de avond. Hoge opkomst, inhoud 
goed kunnen vertellen. Er waren in de klas goede gesprekken mogelijk op basis 
van wederkerigheid.  
Colette geeft aan dat ook de presentatie van Hetty in haar ogen goed was, 
inhoudelijk en goed uitgevoerd met de juiste technische ondersteuning.  
Joris vindt ook dat de presentatie van Hetty goed ging. De sessies in de units 
waren erg informatief. In unit 1 was wellicht sprake van informatie die al bekend 
is bij ouders. Volgens Juan is dat een bekend probleem, omdat er ook veel 
ouders zijn met oudere kinderen die al een kennisvoorsprong hebben. Volgens 
Joris zouden de kennismakingsgesprekken met de ouders wel veel eerder 
moeten. Juan bevestigt dit. De gesprekken voorzien wel heel duidelijk in een 
behoefte van de docenten en van de ouders, die overwegend positief waren 
over de kennismaking. Maar vanwege diverse organisatorische zaken in 
verband met het unitonderwijs en omdat de docenten in die situatie niet goed 
konden inschatten hoeveel er al in de eerste weken te vertellen zou zijn, zijn de 
gesprekken later gehouden. Volgend jaar zullen ze eerder plaatsvinden. 
Volgens Paul was de presentatie van Hetty goed en overtuigend, maar was er 
geen ruimte voor discussie terwijl daar waarschijnlijk wel behoefte aan was. In 
de klassen kwamen die namelijk wel. Daar was wel veel meer gelegenheid om 
op zorgen in te gaan en die weg te nemen. 
Een in het oog springende uitspraak van Hetty was dat de kwaliteit mogelijk 
tijdelijk zal dalen. Hierover zijn naderhand veel vragen gesteld. Ellen vraag Juan 
om een reactie. Juan geeft aan dat de school bij het nieuwe onderwijs door 
externe deskundigen wordt begeleid. In januari zal de eerste kwaliteitsmeting 
worden gedaan, dan kan er meer over worden gezegd. Op verzoek van de MR 
gaat Juan na de manier waarop gemeten wordt (actie Juan). Dit punt wordt de 
volgende keer weer besproken. 

 
6. Klankbordgroepen 

Er zijn er drie gepland. Bij elke bijeenkomst zal een MR-lid aanschuiven, niet als 
mede-initiatiefnemer of organisator maar om zich goed in informeren over wat er 
speelt. Namens het Molenven is er een MT-lid aanwezig en een (andere) 
leerkracht. De oudervereniging zal niet vertegenwoordigd zijn. Enkele ouders 
hebben zich voor de eerste bijeenkomst aangemeld. Het onderwerp voor de 
eerste bijeenkomst zal zijn het nieuwe unitonderwijs. De tweede bijeenkomst 
wordt weer aangekondigd in het Weekeindje. De MR doet de suggestie om het 
in de tweede bijeenkomst te hebben over communicatie. Op de precieze rol van 
de klankbordgroepen zal na verloop van tijd meer zicht komen; het MT denkt 
daar ook over na. In ieder geval gaat het ook over ouderbetrokkenheid en 
representativiteit.  
 

7. Informatie van de directie 
Hetty reïntegreert. Lucy en Juan nemen haar taken over, maar sommige zaken 
blijven liggen. De MR hoopt dat zij snel beter wordt. 
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8. Rondvraag 

Joris kondigt aan dat hij aan het einde van dit schooljaar de MR verlaat.  
Paul informeert naar de Communie, waarvan de voorbereiding dit jaar niet door 
de school wordt gedaan maar door de parochie. Juan legt uit dat het per jaar 
wordt besloten. Dit jaar zijn er erg weinig communicanten en de docenten 
hebben het drukker dan anders vanwege het unitonderwijs, waar zij ook echt de 
focus op hebben. De pastoor bood aan de voorbereiding te doen gezien het lage 
aantal.  
 

 
Actiepunten: 

datum actie actiehouder 

   

20160704-4 Aandachtspunten enquete oppakken Hetty + team 

21-9-2016-1 Nadenken over bezetting MR volgend jaar allen 

21-9-2016-6 Brief aan gemeente over klimaatbeheersing 
rondsturen  

Marjolein 

21-9-2016-7 PvA klimaatbeheersing bij gemeente 
opvragen 

Hetty 

21-9-2016-8 Markering glazen deuren, zonwerend glas, 
ergonomisch meubilair, gevaarlijke stoffen, 
bereikbaarheid hoofdschakelaar 

Hetty 

21-9-2016-9 Concretiseren maatregelen POM Hetty 

31-10-2016-1 Contact met gemeente over 
klimaatbeheersing 

Ellen 

31-10-2016-2 Brief Marjolein midden 2016 aan gemeente 
klimaatbeheersing 

Paul 

31-10-2016-3 Nagaan op welke wijze kwaliteit van 
onderwijs wordt gemeten  

Juan 

   

 
 

 


