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MR 

Vaststellen agenda 

 Marieke opent de MR om 20h00. 
 

Binnengekomen post 

 Er is een verzoek binnengekomen van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Zij willen onze 

ervaringen met de ouderraadpleging rond de voorkeur voor schooltijden gebruiken. Met instemming 

van de directie zal de MR hieraan haar medewerking verlenen. 
 

Communicatie 

 Tijdens het schoolkamp van groep 8 is er geen communicatie richting de ouders geweest. 

Verscheidene ouders hebben aangegeven het als vreemd en onprettig te ervaren om drie dagen lang 

geen enkel bericht te ontvangen over bijvoorbeeld de veilige aankomst etc. Binnen het team is dit 

besproken en besloten dat er voortaan wel een kort berichtje na een veilige aankomst gegeven zal 

worden maar dat er verder zo min mogelijk gecommuniceerd zal worden. Deze visie zal vooraf 

duidelijker uitgedragen worden richting de ouders zodat deze voorbereid zijn en ook de achtergrond 

begrijpen. 
 

 

Actiepunten 

Status Actiepunten 

o De (oudergeleding van de) MR heeft een suggestie ingediend bij de directeur van de ISOB 

voor het opzetten van een bovenschoolse organisatie van meer- en hoogbegaafden zorg. 

Aan de hand hiervan zijn de MR-leden door de directeur van de ISOB uitgenodigd om het 

voorstel nader toe te lichten. Naast directeur Robert Smit was ook de ISOB 

kwaliteitsmanager Koen aanwezig. Het gesprek was positief; de MR en de ISOB staan aan 

dezelfde kant met hun visie. 

 Het niveau van het huidige meer- en hoogbegaafden zorg binnen de ISOB is op 

verschillende scholen voor verbetering vatbaar en verdient meer aandacht. 

 Robert Smid heeft aangegeven dat er momenteel overleg plaatsvindt met het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond om deze zorg bovenschools en 

wellicht zelfs stichting overkoepelend op te zetten. 

 Vanuit verschillende richtingen ziet hij kansen op opstart financiën die zouden 

kunnen worden ingezet zodra besloten is in welke vorm de zorg gegoten zal worden. 

 Hij wil de schooldirecteuren adviseren ook zelf bij het SWV aan te geven dat zij 

graag aanvullende financiële ondersteuning zouden ontvangen uit de reserves van het 

SWV voor initiatieven in deze richting. 

o Er worden een aantal ideeën geopperd met extra activiteiten waar een eventuele verhoging 

van de ouderbijdrage aan besteed zou kunnen worden: 

 Een excursie naar een museum in Amsterdam, zoals naar het Rijksmuseum of het 

Anne Frankhuis zou een zeer nuttige (maar kostbare) aanvulling leveren op de lessen. 

Als dit in een bepaalde klas plaatsvindt dan hoeft de ouderbijdrage niet gigantisch 

omhoog omdat er de hele schooltijd hiervoor opgebouwd wordt. 

 Ook zou er gedacht kunnen worden aan een uitbreiding van sportactiviteiten. 

Wellicht kunnen studenten van de CIOS uitgenodigd worden om leerlingen te 

begeleiden bij bijvoorbeeld de Koningsspelen. Een andere optie hiertoe kan zijn om 

actief contact te zoeken met sportclubs uit de regio. Deze zijn zelf ook gebaat bij 

positieve PR binnen de school. 



 Verdere discussie over een eventuele verhoging van de ouderbijdrage wordt 

uitgesteld tot een geplande wettelijke herziening is doorgevoerd. 

o Het jaarverslag van de ISOB is besproken door de MR. 

 

Overlegvergadering met directie  

 Mededelingen vanuit het Bestuur 

o De schooldirecteuren hebben een presentatie gekregen over hoe om te gaan met klachten. 

o Verder is de omgang met de AVG (privacy wetgeving) besproken. 

o De koers van de ISOB voor de komende periode is verder uitgewerkt. Binnenkort worden 

ook ouders en leerkrachten uitgenodigd om mee te gaan naar een directie vergadering om 

extra input te leveren. 
 

 Stemming over Protocol Topsport 

o Vanuit de ISOB is er een Protocol aangeleverd rond bijzondere afwezigheid i.v.m. kunst en 

Topsport. De MR heeft hier instemmingsrecht op en stemt in met het protocol.  
 

 De ontwikkelingen van het Kindcentrum 

o Iedere zes weken is er overleg tussen Carola en Ada (dagelijkse leiding Kidsbest) en Ingrid 

(inhoudelijk directrice Kidsbest) over nauwere samenwerking. 

o De aanloop in de peutergroep is inmiddels zo groot dat de peutergroep begin 2019 opgesplitst 

zal worden in twee peutergroepen. De ruimte voor de voorschool wordt hierdoor beperkt en 

deze zal op termijn ook verdwijnen. 
 

 RI&E 

o Rond vrijwel alle genoemde verbeterpunten binnen de RI&E is actie ondernomen. Er zijn een 

beperkt aantal punten over waar de actie nog wat langer zal duren. 

o Met betrekking tot de waargenomen werkdruk geeft de MR haar zorgen aan. De vraag rijst of 

werkdruk makkelijk weggenomen kan worden met een aantal tips zonder het wegnemen van 

het werk zelf. De MR suggereert of er naast deze tips niet ook werkdruk weggenomen kan 

worden bij de leerkrachten door ouders te laten assisteren bij kleine acties binnen de klassen 

? Veel ouders zouden graag iets doen voor de klas van hun kind; wellicht kan gedacht 

worden aan een soort actielijst binnen de schoolapp. Zo breid je gelijk de aandacht voor deze 

app uit.  

 Dit punt zal later dit schooljaar op de agenda gezet worden waarbij suggesties 

geopperd kunnen worden. 
 

 Visie op voeding 

o Het schoolfruit is inmiddels ingeburgerd op onze school en het wordt inmiddels vrijwel 

unaniem positief ontvangen. 

o Het (op maandag) aangeleverde fruit blijkt in de praktijk te weinig om drie dagen de 

pauzehap mee te vullen. De drie dagen zijn daarom terug gebracht tot de dinsdag en de 

donderdag. 

o Het klaarmaken en het moeten delen van sommige fruitstukken blijkt een leuke nieuwe vorm 

van samenwerken te geven tussen kinderen. 

o In april is ons schoolfruit abonnement van 20 weken voor dit schooljaar voorbij. Er zal 

worden overlegd of de dinsdag en de donderdag als groente- en fruitdagen zullen blijven en 

dat kinderen deze dagen dus fruit en/of groente in plaats van overig eten mee dienen te 

nemen als pauzehap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Communicatie & PR 

o Het uitbreiden van het nieuwe logo en een bord richting de school wordt in verband met de 

ontwikkelingen richting een Kindcentrum op de lange baan geschoven. 

o Op zowel de website als in het Wisseltje zal herhaald worden hoe de schoolapp gedownload 

en gebruikt dient te worden. 

o Binnen de ISOB worden kwaliteitskaarten uitgedeeld onder de scholen waarbij scores 

gegeven worden op verschillende onderdelen binnen een bepaalde richting. De MR wordt 

gevraagd de kwaliteitskaart in te vullen rond PR. 
 

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

 Alles is besproken en er komt niets verder ter tafel. 
 

 

Sluiting 

 Marieke sluit om 21h54 de MR 
 

 


