
Gesprekspunten en afspraken MZR vergadering 29 juni 2017 

 
Aanwezig:  Dennis, Annemarie, Riemke, Roelie, Baukje, Bas 

Deels:  Rika Tulner, Thijs van der Veen 
Afwezig wegens ziekte: Tineke  
 

            actie 

1 R. Tulner aanwezig  
Rika heeft vandaag op de Bolster in de klassen gekeken en is bij de 
teamvergadering aanwezig geweest. 

De school is goed draaiende gehouden door het team. 
Ze is benieuwd naar de bevindingen van de oudergeleding tov de 

nieuwe schoolleiding. 
Na de vakantie blijft Bas eerst interim schoolleider. Er is gesproken 

over de ontwikkeling van de visie, en de veranderingen in de 
structuur als de schoolleider vertrekt. 
De procedure voor de invulling van de vacature van een nieuwe 

schoolleider wordt pas opgestart als er een visie is, structuur en 
duidelijkheid. 

 

2 De Cocon, Thijs van der Veen aanwezig   

- Yteke (leerkracht) schuift volgend jaar aan, Thijs is er vanavond 
nog een keer bij. 

- Volgend schooljaar start de Cocon waarschijnlijk met 4 of 5 
groepen. Het percentage kinderen op het AZC ligt veel hoger dan 

gemiddeld. Er wordt met de gemeente gezocht naar een ruimte 
voor in eerste instantie 3 maanden buiten het terrein van de 
Bolster. 

- Er is een budget van 500 euro per jaar per school voor nieuw 
buitenspeelmateriaal. De kinderen van de Cocon maken ook 

gebruik van dit materiaal. Thijs en Bas gaan na overleg met 
elkaar met een voorstel naar het management of er ook een 
budget is voor de Cocon. 

- Instemming schoolplan, jaarplan en vakantie-uren berekening. 
Er moet nog een handtekening van de MR onder.  

 

 
 

 
 
 

 
 

Thijs en 
Bas 

 
 
 

Baukje en 
Tineke. 

3 GMR 
Rika Tulner licht toe dat er nu nog niet naar een GMR lid vanuit de 
ouders gezocht hoeft te worden.  

 

4 Formatie 
Alles is voor zover bekend gecommuniceerd met de ouders. 

Baukje 
sluit kort 

met 
Tineke. 

5 Verzuimbeleid 

Hoe kan personeel dat ziek is integreren?   
Na de vakantie wordt er met het team gesproken en wordt het 
vervolgens met de MZR gecommuniceerd. 

 

6 Instemming schooljaarplan. Geen bijzonderheden. Baukje - 
Tineke 

7 Ouderbetrokkenheid 3.0  



Alle scholen hebben twee jaar de tijd voor dit proces.  

Op 9 november hopen we zoveel mogelijk ouders op school te 
krijgen om te communiceren over wat men verstaat onder 

ouderbetrokkenheid. Daarvóór vindt er een enquete plaats, (o.a. 
welk tijdstip het meest geschikt is om zoveel mogelijk ouders 
bijelkaar te krijgen) en is er overleg tussen verschillende groepen.  

CPS is ingehuurd om het proces te begeleiden. 
27 september is het eerste contact en komen ze langs op school 

voor gesprekken. 

8 Resultaten tevredenheidsonderzoek kinderen en ouders 
Deze staan op de website. 

 

9 Communicatie MR – OR 
Bas stelt voor om de vergaderingen van de MR en de OR op 

hetzelfde moment te plannen en gezamenlijk te beginnen. Na 
maximaal een half uur apart verder vergaderen.  

Er moet nagedacht worden over de taken en bezetting van de OR. 
Duidelijkheid hierover op de eerste vergadering in het nieuwe 
schooljaar. 

 
Baukje 

geeft data 
door aan 

OR. 
 
Bas 

10 Terugkerende en lopende zaken:  
 Schoolgids 

Als er iets aangepast wordt moet er opnieuw een handtekening 
onder. Zo snel mogelijk na de vakantie komen de schoolgids en 

de jaarplanner op de site. 
 Visie ontwikkeling 

Het liefst vóór de vakantie nog een stap in maken. 

 Snappet / Methodes  
Groep 3 VLL nieuwste ‘Kim-versie’. 

Groep 4 nieuwe taal methode papieren versie. 
Groep 5 t/m 8 taal en spelling op Snappet. 
Volgend schooljaar een nieuwe rekenmethode. 

 Communicatie school – ouders  
Website is vernieuwd, moet up to date gehouden worden. 

 Kanjertraining / ouderavond 
Expertise is er voor een groot deel in het team. Opfris 
bijeenkomst volgend schooljaar. Dan ook ouders er weer bij 

betrekken. 
 overige zaken die nu bij ouders spelen 

 Bij het inschrijfformulier zit een formulier voor een vrijwillig 
ouderbijdrage. Van ouders wordt verwacht dat zij betalen. Als 
meerdere ouders niet betalen kan dat gevolgen hebben voor alle 

kinderen omdat dan bepaalde dingen (bijvoorbeeld een 
sinterklaascadeautje) niet kunnen doorgaan. Als ouders niet 

kunnen betalen kunnen ze bij de Gemeente een bijdrage 
aanvragen. 
 Overblijfouders hebben een VOG nodig. Deze is 3 jaar geldig. 

Dit kost 50 euro per persoon. 
Er is een budget voor binnen Nijegaast.  
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ICTer 
 
 

 



 
 

 Kaartenactie, hoe zit het met de puzzels voor enkele 
kinderen? Deze vraag wordt doorgespeeld naar de OR. 
 

Data vergaderingen 2017-2018: 
Maandag 11 september,  

dinsdag 14 november,  
woensdag 17 januari,  
donderdag 15 maart,  

maandag 28 mei (als het nodig is),  
woensdag 27 juni. 


