
 

   
 

 Notulen MR vergadering 20 mei   

Plaats: lerarenkamer Plataan . 

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur.  
 

Aanwezig:  
Leden O.G: Desiree, Janneke, Marjan  
Leden P.G:  Anneke, Bertine  

Directeur: Annemarie. Vanaf 19.45 uur 
Nieuw lid van de MR 2019 - 2020; Agnes Vugts- Kuiper.  

Miranda afwezig met kennisgeving. 
 

 

1 Welkom en opening agenda.  
Desiree opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen. 

Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

3: Mededelingen.  

Geen mededelingen. 

4: Binnengekomen- en uitgaande post (mail en post). 

 MR magazine 

 Vanuit VOO themabrief medezeggenschap 2019 

 Mail Annemarie over de formatie en inzet werkdrukmiddelen. 

Inzet van pedagogische medewerker tijdens de lunch. Dit wordt deels bekostigd uit de 

werkdrukmiddelen. Zo kunnen de lkr. een half uur pauze hebben. Dit is structureel.  

Skobos gaat uit van 25 ll. per groep. De taakverdeling onder de leerkrachten is daarvan 

afhankelijk. Meer leerlingen betekent minder taken, minder leerlingen meer taken. 

Verdeling leerkrachten over de klassen komt in het pluspuntje. 

 Mail; Evaluatie andere lestijden. 

 Mail; Opstart nieuwe groep onderbouw. 

Er komt een kleutergroep bij. Het wordt een instroomgroep: 0-1 groep.  

Er zal nauw samengewerkt worden met de peutergroepen van Korein 

De MR vindt het opstarten van een nieuwe kleutergroep positief. 



 

   
 

 Voor Looqin (registratiemodel voor kleuters)  is SKOBOS breed gekozen. De training 

hiervoor komt vrij snel in het schooljaar.  

 Ook spelverdieping wordt planmatiger ingezet. 

 Het beredeneerd aanbod is op de SKOBOS scholen nog niet rond. Het beredeneerd 

aanbod wordt komend schooljaar ingezet bij het maken van projecten. Bij het maken 

van de projecten gaat de Plataan samenwerken met Avontuurrijk.  

 

De MR vindt het belangrijk dat een en ander ook geëvalueerd gaat worden. Wat is de winst 

van de nieuwe ontwikkelingen. 

 

Peuters van peuterwerk die niet doorstromen naar de Plataan, kunnen gewoon mee doen met  

activiteiten in de 0-1 groep. 

 

 Schoolgids. 

Is onoverzichtelijk en niet zo aantrekkelijk. De gids moet digitaler worden met bruikbare 

linkjes. 

Volgend schooljaar zou hier aandacht aan besteed moeten worden. Nu is de tijd te kort. 

Advies: pas de gids nu aan. O.a. de inleiding moet volgens de MR aangepast worden. 

In het schooljaar 2019- 2020 moet hij een nieuwe uitstraling krijgen. Voor de open dag in 

maart. 

Skobos wil eenzelfde format hebben voor alle scholen. Elke school vult aan met school 

specifieke zaken. 

 

Het zou goed zijn als regelmatig met de ouders wordt gedeeld hoe een groep in het algemeen 

presteert en wat de school doet met bepaalde uitslagen. Waar groepen aan werken en waar 

speciale aandacht aan besteed moet worden. 

Binnen het team worden de cito doorsnedes besproken.  

 

Taalbos: De kinderen komen 2 dagen naar Taalbos. De andere dagen blijven ze op de Plataan. 

Na een jaar Taalbos gaan de kinderen weer naar de school in de buurt waar ze wonen of waar 

ze al ingeschreven stonden. 

Volgend jaar zijn er nog 4 leerlingen voor Taalbos. 

Kinderen van de Korenbloem zitten ook in Taalbos, vanuit de gemeente.  



 

   
 

De MR vraagt zich af hoe zich dit ontwikkelt op de langere termijn. De kans bestaat dat de 

Plataan een voorkeurschool wordt voor kinderen vanuit taalbos. Mogelijk wordt hierdoor een 

druk gelegd op de reguliere groepen. 

Als er te weinig kinderen zijn voor Taalbos, gaan de leerkracht en de onderwijsassistente van 

Taalbos ambulante begeleiding geven. 

 

Er komt steeds meer diversiteit aan leerlingen in de groep. Dit vraagt van de leerkracht 

onderwijs op maat. Zowel naar onder als naar boven toe.  

Er zijn twee keer per jaar groepsbesprekingen met de Ib-er waarin de groep wordt doorgelicht. 

 

5: Verkeer. Het praktisch verkeersexamen van groep 7 is afgenomen. Iedereen is geslaagd.  

Er zijn dit jaar voor het eerst Boa’s ingezet.  

6. Evaluatie 5-gelijke-dagen model. 

Fijn dat er naar een aantal punten geluisterd is en een en ander is aangepast. 

In januari 2020 weer op de agenda zetten. 

Besloten deel 

7: Mededelingen vanuit de GMR. 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Punt 8 t/m 10 worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

  

11. Mededelingen vanuit de directie. Zie boven. 

12. Rondvraag 

 Gebruik van smartphones op de basisschool. Wordt er voldoende aandacht aan 

besteed. Dat zou al vanaf groep 6 moeten zijn. 

 Verlofformulier voor de meeloopdagen in het VO. Is dat nodig? Ja, is nodig vanuit 

schoolongevallenregeling / inspectie.  

 Mogen de kinderen onder schooltijd drinken? Ja, dat mag, maar niet tijdens instructie. 

 Stukken voor de MR graag een week voor de vergadering toe sturen.  

 



 

   
 

Sluiting; 21.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

  


