
Notulen  Medezeggenschapsraad De Krullevaar – schooljaar 2017-2018 

Notulen  
MR vergadering 24-04-2018 
1. Welkom 
Natalie, moeder van Jesse uit groep 1/2 C stelt zich voor.  Zij heeft belangstelling voor de MR en 

schuift daarom aan. 

2. Notulen & acties 
- De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Wilfred maakt ze nog netjes 

leesbaar voor openbare publicatie en dan kunnen ze op de website. 

- Mieske checkt de link op de website, nu geven de notulen van de voorlaatste keer een error. 

3. Benoemingsprocedure 

Er is een vacature opgesteld. De MR en het team hebben input verzorgd. Inge vertegenwoordigd 

zowel de ouders als de MR in de Beoordeling& Advies Commissie (BAC). De volgende MR vergadering 

is op 22 mei, conform planning is er dan een adviesverzoek van de BAC binnen. 

4. Plusgroep 

De plusgroep loopt goed. De kinderen ervaren het als leuk en uitdagend. De leraren lopen aan tegen 

de vraag wat ze buiten de plusgroep voor de kinderen kunnen doen. Dit wordt nog uitgezocht. 

Marloes gaat een specialistische cursus op het gebied van hoogbegaafdheid (en omgang daarmee) 

volgen. Er zitten momenteel 3x8 kinderen in de plusgroep. Marloes loopt wel op tegen de faciliteiten 

in het gebruikte lokaal. Binnenkort komt er een verrijdbaar digibord. Het lokaal blijft verder 

gehandhaafd.  

Momenteel zijn er vanuit de plusgroep geen afzonderlijke voortgangsgesprekken met de ouders van 

de kinderen. Dit was in het verleden wel zo. Er wordt gekeken wat hiervoor het geschikte 

beleid/instrument is. Planning hiervoor is september (agenderen Miguel). 
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Er wordt vanuit de plusgroep feedback gegeven aan de klassen over wat er in de plusgroep gebeurd. 

De onderwerpen in de plusgroep sluiten aan bij die van de klas. 

5. Kanjerschool 

De kanjerschool loopt goed. Quirina pakt het goed op. Alle leraren, ook de nieuwe, mochten 

meedoen aan de laatste kanjer bijscholing. De leerlingen en de ouders vinden de kanjertrainingen 

leuk. De certificeringsmethode heeft een aantal commerciële kanten die belemmerend zijn voor de 

school, maar de methodiek bevalt heel goed. De methode blijkt ook effectief te zijn, bij het oplossen 

van conflicten wordt door de kinderen (met wat coaching) hiervan gebruik gemaakt. Het is de 

bedoeling dat er in de rapporten ook iets vermeld wordt over de “kanjerontwikkeling” van een kind. 

6. MR verkiezingen 

Aan het eind van de volgende vergadering bepaalt de MR of er genoeg belangstelling is om 

verkiezingen te houden. De vorige keer is er digitaal gestemd, naar verwachting doen we dat deze 

keer ook. 

7. Vakantierooster 

Het voorgestelde vakantierooster wordt besproken. Er is enige discussie over de meivakantie. Het 

bestuur heeft aangegeven dat een week vakantie in juni niet mag. Dit betekent dat er na de 

meivakantie 11 weken onderbroken les is. In overweging nemende dat er in die 11 weken nog een 

aantal  vrije dagen komen, en dat er mogelijkheden zijn om de druk op de kinderen te verlichten met 

“luchtigere” dagen, stemt de MR met het rooster in. De MR vindt het jammer dat het 

besluitvormingsproces hierover op deze manier gaat. Inspraakmogelijkheid & communicatie vallen 

ons tegen. We sturen een brief naar het PCOU hierover. Erik stelt deze op. 

8. Studiedagen 

Voor de studiedagen ligt een voorstel. Dit wordt nog intern besproken. 

9. Groepsverdeling 
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De onderbouw gaat nog nadenken over de verdeling van de kinderen over de voorgestelde groepen 

1/2. Er is een groot aantal kinderen dat in groep 2 komt. De voordelen van homogene groepen vs het 

zoveel mogelijk bij elkaar houden van de kinderen worden meegewogen. 

Er komt een groep 3/4 ( uit de huidige groep 2/3). Er is zorg hierover. De school zet in op continuïteit 

door de groep bij elkaar te houden en Renee mee te laten gaan naar de volgende klas. Daarnaast 

wordt er, net als dit jaar, extra bewaakt op deze groep en worden de ouders vooraf en tijdens het 

schooljaar meegenomen.  

De MR stemt in met de groepsindeling. Deze wordt op korte termijn aan de ouders gecommuniceerd. 

10. Professioneel statuut 

Opstellen van een professioneel statuut is nu verplicht. Er komt een PCOU breed statuut dat door de 

Krullevaar naar eigen situatie kan worden aangepast. 

11. AVG 

Er zijn een aantal pilotscholen binnen PCOU die voor 1 mei AVG-ready zijn. PCOU gaat tooling en 

richtlijnen opstellen voor de scholen en er komt een AVG-functionaris bij PCOU. De website 

beheerder van de Krullevaar is nu al bezig om te kijken naar de te ondernemen acties. 

12. Werkdruk plan 

Dit is besproken in het team. Er is nog geen definitief besluit genomen. Dit wordt in mei weer 

besproken (agenderen Miguel), 1 augustus moet het plan er liggen. 

13. Rondvraag 

Kwaliteit van onderwijs: Er is een onderzoek vanuit de Inspectie gepubliceerd over de (slechte) 

kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Voor de Krullevaar geldt: De Krullevaar is onderdeel van 

PCOU. De inspectie heeft het PCOU (bestuur) geïnspecteerd en binnen PCOU enkele scholen. De 

resultaten waren goed. 

Schoolfotograaf: Deze komt op  11-06 
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MR vergadering juni: De MR vergadering en eten wordt verplaatst naar 18-06 

Werking MR (vragen Nathalie): 

● Wat zijn vergadermomenten en locaties: Vergaderdagen worden per jaar vastgesteld, locatie 

op school of aan huis bij een van de leden, de tijdstippen zijn meestal vast (in de avond). 

● Is MR cursus verplicht:  Nee, wel gewenst. Er zijn meerdere MR leden die hier belangstelling 

voor hebben dus de kans is groot dat we hier binnenkort iets voor regelen 

● Aanwezigheid directie: De directie is bijna altijd vertegenwoordigd, wij zijn hier als MR heel 

blij mee. 

Volgende vergadering is bij Erik 

Acties: 

- Notulen vorige keer website presentabel maken Wilfred 

- Website links voor notulen controleren Mieske 

- Mail opstellen naar PCOU ivm meivakantie Erik 

- Paula communiceert groepsindeling aan ouders 

- Werkdruk plan op de agenda voor mei zetten Miguel 

- MR vergadering juni verzetten Miguel 

- Voortgangsgesprekken plusgroep op agenda voor september Miguel 


