
MR vergadering 

Datum: 14 juni 2022 

 

Aanwezig : Karin, Antje, Marion, Roos, Ivo 

Afwezig : Noortje, Martine 

Locatie  : TEAMS vergadering 

Notulist : Ivo 

 

1) Visie van school op voeding 

Hier is intern nog niet over gesproken. Volgende teamvergadering op 1 juli wordt het 

besproken. Wat opvalt is dat de kinderen de loop van het jaar ongezonder eten meenemen. 

Hierop gaan ouders middels een bericht op worden gewezen.  

Groep 6 krijgt jaarlijks een project over gezonde voeding. De visie van school op voeding is 

dat zij dit belangrijk vinden, maar geen ‘predicaat gezonde school’ nastreven.  

Ook is de vraag gesteld hoe het zit met de tijd die kinderen krijgen om te eten; in de 

onderbouw gaat de leerkracht flexibel en naar eigen inzicht met het eetkwartier om. Tv 

kijken wordt regelmatig ingezet. Ondanks dat eten en tv kijken niet een ideale combi is, zorgt 

dit wel voor een ontspannen moment voor de kinderen, waardoor het eten ook binnen de 

gestelde tijd beter haalbaar is. Als meer tijd voor het eten uitgetrokken zou worden, zou die 

tijd wel moeten worden ingehaald, door bijvoorbeeld de school later uit te laten gaan. 

Mobiele telefoons 

Actiepunt om iets over te melden in de nieuwsbrief is over het hoofd gezien. Dit wordt alsnog 

in de volgende nieuwsbrief meegenomen.  

Aandacht voor emoties 

Er zijn ‘vragenlijsten’ met hoe kinderen zich voelen. Daarbij wordt de methode ‘samen 

succes’ en ‘kleur’ en ‘kriebels in je buik’. De verschillende middelen om het emotionele 

welzijn van kinderen te monitoren gaat worden gecommuniceerd in de nieuwsbrief. 

 

2)  Personeel / bezetting 

• Er is een nieuwe docent voor 2 dagen aangenomen. 

• Carla en MC zijn nieuwe schooljaar waarschijnlijk weer volledig inzetbaar. 

• Volgend jaar is de formatie daarmee dan ook voltallig. 

 

3) Corona update 

• Er is weer een eerste coronageval op school. Geldende regel: als je ziek bent, blijf je vijf 

dagen thuis. 

• De rest van de klas mag blijven. 

• Er is op school veel aandacht voor individuele leerachterstanden.  

• Er zijn individuele uitschieters waar te nemen, zowel positief als negatief. 

• Dit blijft een punt van aandacht bij alle leerkrachten. 



 

4) Opknappen speelplaats 

• Er was 1 aanmelding voor het opknappen van het schoolplein binnengekomen.  

• Meer aandacht is gewenst om de betrokkenheid van ouders te vergroten voor dit soort 

activiteiten. 

• Het idee is om samen met leerkracht, OV en MR meer aandacht te gaan genereren.  

• Planning voor uitvoering opknappen van plein: eind september 

• Wie van de MR wil de kar hierin trekken? (actie: mr-leden) 

 

 

5) MR-inloop moment 

• Geen aanloop. Blijkbaar geen urgente onderwerpen of onwetendheid van het bestaan bij 

ouders. Meer aandacht is dan ook wenselijk. Dit door middel van meer aandacht in de 

nieuwsbrief, via posters op de ramen en via de klassenouders. 

• Vast blokje in de nieuwsbrief met MR gegevens en uitnodiging om te contacten. 

• Vooralsnog wordt er wel vastgehouden aan dit initiatief. 

 

6) Inventarisatie MR volgend schooljaar 

• Leerkrachtgeleding: JPS moet nog 1 lid aanbrengen. Dat wordt besproken in het team 

• Oudergeleding: Ivo zijn termijn loopt af. Deze week op social schools aankondigen dat 

kandidaten zich kunnen melden. + het delen van de functieomschrijving.  

• In week 25 nogmaals onder de aandacht brengen van de vacature. 

• Aanmelden voor 1 juli. Bij meerdere aanmeldingen zal er een verkiezing worden 

gehouden. Bij 1 aanmelding stopt Ivo. Bij 0 stelt hij zich wederom verkiesbaar. 

 

7) Verkeerssituatie > leerlingenraad 

• Punt staat nog open. Wordt nog besproken. 

 

8) Goede doel via leerlingenraad 

• Is ingevuld met de sponsorloop voor Oekraïne. 

• Extra: leerlingen zouden graag op de wallen een sportfaciliteit willen. Zij hebben 

daarover een brief naar de gemeente gestuurd. In afwachting van reactie. 

 

9) Airconditioning 

• Er is een blijven wens voor een airco op school en met name aan de zuidzijde van school. 

Aangezien Scala zich aan het oriënteren is op het gebied van klimaatbeheersing is het 

advies om hierin als prioriteit een airconditioning mee te nemen. 

• In de mip/mop gesprekken begin van het volgend schooljaar wordt dit door Karin 

meegenomen. MR wordt hierover geïnformeerd. (actie: Karin) 

 

10) Schoolgids 

• Namen van vakleerkrachten uit de schoolgids, tenzij noodzakelijk zoals de 

vertrouwenspersoon. 

o Vakleerkrachtmuziek. Klopt dat? 

o M-toetsen zijn in feb niet in jan. 

o E-toetsen missen. 

o Tussen schoolse opvang op JA zetten. 



• Aanvulling op artikel over Katholieke school: school staat open voor diversiteit mbt 

levensovertuiging. (actie: Karin) 

• Communicatiesporen die school inzet benoemen en waar ze voor worden gebruikt.  

• Urentabel aanpassen. 

• Socio-school toevoegen? 

Extra opmerking: 

• Schooltijd / starttijd: bij aanvang nieuwe schooljaar duidelijk communiceren. 

o De school start 8.30, dan moeten kinderen dus in de klas zijn. 

o Het is niet wenselijk als kinderen al om 8 uur op school zijn, zonder toezicht.   

• Graag eventuele aanvullingen op de schoolgids binnen 2 weken doorgeven aan Karin 

(actie: allen). 

 

Rondvraag 

• Blokletters versus aan elkaar.  

o Is het aan elkaar schrijven nog relevant? Meerdere scholen stappen namelijk van 

het lopendschrift af.  

o Reactie JPS: School geeft aan dat dit een heel actueel onderwerp is waarin school 

zich heeft verdiept en tot een nieuw beleid is gekomen. Nu leert groep 3 

blokletters en groep 4 het lopendschrift. Er is recent de keuze gemaakt om vanaf 

groep 3 lopendschrift te gebruiken. Vanaf midden groep 7 mogen ze een eigen 

handschrift ontwikkelen. Vanaf groep 5 krijgen kinderen drie verschillende 

pennen aangeboden om zodoende te ondersteunen in het ontwikkelen van het 

handschrift.  

o Terugkoppeling geven in nieuwsbrief over de studiedag waarin dit onderwerp is 

besproken (actie: Roos). 

• Antje heeft concept jaarplan gereed en staat in teams. In volgende MR-vergaderingen 

erbij houden om te bespreken (actie: voorzitter).  

• Volgende vergadering vergaderdata nieuwe schooljaar bespreken. (actie: voorzitter) 

• GMR zoekt leden. Kan de MR daar iets aan doen?  

o In het team toelichten van de werkzaamheden. (Marion) 

• GMR  

o Voorzittersoverleg: Het is wenselijk dat er altijd iemand van onze mr deze 

vergadering bijwoont. Daarom zal begin volgend jaar een planning worden 

gemaakt voor het bijwonen van de vergaderingen. 

o GMR als agendapunt toevoegen aan de MR agenda. (actie: voorzitter) 

o Wens is wel dat de GMR stukken sneller deelt met de MR. 

• Extra punt: Voor berichten uit school moet er voor gewaakt worden dat niet social 

schools en de klassenapp gebruikt worden voor dezelfde onderwerpen. De tendens is nu 

al zo dat ouders enkel de app volgen omdat daar altijd de meest urgente zaken worden 

genoemd. Zij missen hierdoor andere relevante informatie.  

 

Volgende en tevens laatste MR-vergadering van dit schooljaar: donderdag 14 juli om 19.30 

 


