
 
Verslag MR vergadering 9 mei 2016 20.00 uur. 
Aanwezig: Hetty Hendriks, Jacqueline Stassen, Marjolein Beukers, Wilma Nuchelmans, Joris 
Knoben, Hanneke Deinum. 
Afwezig m.k.: Ellen van Dodewaard. 
 

1. Opening/mededelingen.  
Hetty informeert over de stand van zaken mbt de langdurig zieken: 
Juf Marion: zij stopt na de zomervakantie met haar werk als leerkracht aan het 
Molenven, na 42 jaar! Een jaar vóór haar pensioenleeftijd. 
Een leerkracht uit groep 3 is sinds carnaval ziek, zij is herstellende, er lopen nog 
onderzoeken. 
Een andere leerkracht is na een periode van ziekte weer beter en is weer volledig terug. 
De vervangingsregeling is aangepast: vervangers mogen niet meer een lange tijd aan 
één stuk bij dezelfde school vervangen. Dit heeft tot gevolg, dat bij langdurige ziekte 
van een leerkracht meerdere vervangers voor een groep komen.  

 
2. Verslag en actiepunten verslag 14 maart 2016. 

Hanneke weet niet zeker, of ze het aangepaste verslag naar Hetty heeft gestuurd om op 
de website te plaatsen; ze kijkt dit na. 
Actiepunten: 
Plan van aanpak risico-inventarisatie ARBO mailen: moet Hetty nog doen 
Plan van aanpak opstellen nav uitslag POM:gaat hetty nog doen; op 6 juni komen Theo 
en Yvon op bezoek, dan wil ze het klaar hebben; ze stuurt het dan ook aan de MR. 
Oproep plaatsen in Weekendje voor nieuwe MR leden: Heeft Ellen nog niet gedaan; 
Hanneke heeft haar eraan herinnerd; wordt geplaatst in het eerstvolgend Weekendje. 
Als hier geen reactie op komt van ouders, kan er nog een mail worden gestuurd aan alle 
ouders. 
 

 
3. Evaluatie schooltijden. 

De Koningslinde heeft een enquête gehouden onder ouders en leerlingen over de 
nieuwe schooltijden. Op het Molenven is wel een enquête gehouden onder het 
personeel. Hetty wil ook graag onder ouders en leerkrachten een enquête houden. Wel 
moet in de begeleidende informatie dan duidelijk staan, dat het niet de bedoeling is om 
de schooltijden weer aan te passen. Joris zal nog kritisch kijken naar de vragen en 
antwoordschalen; de enquete zal vanuit de school (dus niet vanuit de MR) worden 
uitgezet onder ouders en leerlingen.(beide digitaal). 

 



4. Ontwikkelingen peuter/kleuterklas  
Hetty is met Miron in overleg over de verdeling van de klaslokalen voor het komend 
schooljaar. De verdeling is: Molenven 14 lokalen, Koningslinde 11 lokalen. Het 
Molenven wil de lokalen per unit bij elkaar, zodat in de units goed samengewerkt kan 
worden. 
De peuter/kleuterklas moet op de begane grond zitten, en hier is geen lokaal meer 
beschikbaar. De samenwerking met de peutergroep blijft wel bestaan, maar de peuters 
zullen waarschijnlijk in een ruimte van de kinderdagopvang komen. Ze zullen van 
daaruit wel gezamenlijke activiteiten met kleuters hebben. 

 
5. Jaartaken leerkrachten 

Momenteel heeft het Molenven een rijke traditie met allerlei activiteiten/feesten door 
het jaar heen. De leerkrachten zetten zich hier met veel enthousiasme voor in, maar 
het kost hen erg veel tijd. Mede door het feit, dat er komend schooljaar 3 leerkrachten 
minder zullen zijn, is het nodig hier kritisch naar te kijken. Het kan niet allemaal meer 
door de leerkrachten worden georganiseerd. 
Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en in overleg met de OV gekeken worden, 
wat ouders kunnen doen. 
Hetty zal eerst met het team op 23 mei hierover spreken: welke activiteiten moeten 
behouden blijven, welke kunnen we laten vallen/ minder frequent doen. 
Daarna zal dit met de OV besproken worden en zal de OV gevraagd worden evt een 
aantal activiteiten te organiseren. 

 
6. Evaluatie ouderavond 18 april 2016 

De avond is goed bezocht. 
Joris merkt op, dat de leerkrachten niet in alle groepen dezelfde antwoorden op de 
vragen gaven.   
Het doel van de avond was ook niet zozeer het beantwoorden van vragen, maar meer 
het “binnenhalen” van vragen van de ouders, zodat daar goed naar gekeken kan 
worden. In het oudercafé op 11 mei zal dan verder worden ingegaan op de vragen. 
Hanneke merkt op, dat zij het jammer vond, dat Hetty niet benoemd heeft dat het plan 
ook door de oudergeleding in de MR positief was beoordeeld. Het leek nu net, alsof het 
plan nog in zijn geheel niet door ouders was gezien.  
 
Hetty wil in juni een kijkweek organiseren, waarbij ouders de mogelijkheid krijgen om 
te komen kijken naar het werken in units. 
Komend schooljaar wil ze dan een klankbordgroep, bestaande uit ouders, samenstellen 
waarmee ze ca 3x per jaar overleg kan hebben. 
Joris en Hanneke zijn van mening, dat dit laatste een initiatief vanuit de MR zou moeten 
zijn. De klankbordgroep zou samengesteld moeten worden uit ouders uit alle groepen, 
ca 7 leden. Voorafgaand aan de MR vergadering een overleg tussen klankbordgroep en 
MR. 
 
Oudercafé  op 11 mei: goed voorbereiden met dan aanwezige leerkrachten, zodat 
eenduidige antwoorden op vragen gegeven worden. Voorstel is om rond een aantal 
tafels met ouders in gesprek te gaan, geen presentaties die op 18 april zijn gehouden, 
te herhalen (hebben alle ouders van te voren kunnen lezen). 



 
 

7. Rondvraag. 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
 

Actiepunten: 

datum actie actiehouder 

20160509-1 Plan van aanpak 
risicoinventarisatie mailen 
aan MR leden 

Hetty 

20160509-2 Plan van aanpak opstellen 
nav uitslag POM 

Hetty 

20160509-3 Oproep plaatsen in 
weekendje voor nieuwe MR 
leden 

Ellen 

20160509-4 Vragen enquete schooltijden 
bekijken 

Joris 

20160509-5 Binnen 1 week na ontvangst 
verslag opmerkingen mailen 
aan Hanneke (daarna kan 
het dan op de website 
worden geplaatst door 
Hetty) 

allen 

 
 
Volgende MR vergadering: maandag 4 juli. 

 
  
 
 
 

 


