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1. Opening & vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Ouderbetrokkenheid staat wel op de actielijst maar niet op de agenda. Dit punt wordt bij
aanvang van het nieuwe schooljaar op zowel de agenda als de actielijst geplaatst.
2. Vaststellen notulen 13 mei 2019
De notulen van 13 mei 2019 worden vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst ongewijzigd.
4. Rondvraag
- Men vraagt zich af of er een reden is dat de groepen wisselen van A naar B klas en andersom.
Reden hiervoor is dat er gekeken wordt welke leerkracht het best bij de groep past. Of het
een A groep of B groep is, is niet relevant.
- De kleine groepsgrootte van de huidige groep 5a wordt opgemerkt. De krimp wordt
veroorzaakt door schoolverandering, verhuizingen, overstap naar het SBO of ander
bijzonder onderwijs.
- Petra Kramer neemt na deze vergadering afscheid als lid van de MR, Ernest Lange neemt
haar plaats in.
Mededelingen team
Eline Yperlaan en haar man zijn in blijde verwachting. Eline haar zwangerschapsverlof zal in
de vakantie ingaan.
5. Stand van zaken nieuwbouw
Op dit ogenblik is er sprake van het wachten op een afspraak met de afdeling Welstand van de
gemeente. Ondertussen is duidelijk geworden dat het aanleggen van een verdiepte gymzaal voor
het VO-deel te veel risico’s met zich mee zal brengen, zowel financieel als qua planning, vandaar
dat er enigszins in geschoven met de verschillende functies binnen het gebouw. Er worden nu
lokalen van de cultuursector op het KDV voorzien. In september zal er een informatieavond voor
de buurt worden georganiseerd, deze heeft een open karakter en zal ook worden
gecommuniceerd naar de ouders/verzorgers van school. Er is door een werkgroep in
samenwerking met de communicatiemedewerker en een grafisch ontwerper een nieuwe naam

gekozen. Deze zal, wanneer beide besturen (Lucas Onderwijs en DAK) ermee akkoord gaan
gepresenteerd worden bij het leggen van de eerste steen of het slaan van de eerste paal.
Omdat een nieuwe naam voor het kindcentrum al zeer lange tijd geleden ter sprake is gekomen
in de communicatie naar ouders, vraagt de MR dit mee te nemen in toekomstige communicatie
over het kindcentrum. Het gaat dan niet om de naam zelf maar over het feit dat er een nieuwe
naam komt.
6. Schoolplan
Aan de MR is het schoolplan 2019-2023 voorgelegd. De MR merkt op dat de visie m.b.t. de
aankomende samenwerking in het nieuwe gebouw niet duidelijk naar voren komt. Omdat dit is
opgenomen in het ambitiedocument en het plan van aanpak zullen de leden van de MR deze per
mail ontvangen, wanneer de planning is herzien. Er zal aan het hoofdstuk kwaliteistzorg nog een
stukje worden toegevoegd m.b.t. collegiale visitatie. De voorzitter tekent voor instemming
7. Schoolgids
De MR heeft kennis genomen van de inhoud hiervan en suggesties en eventuele nodig geachte
aanpassingen doorgegeven aan de schoolleiding. Deze wijzingen worden doorgevoerd.
8. Social Schools
In een eerder gesprek heeft de school aangegeven dat men het wenselijk acht de ziekmeldingen
telefonisch door te geven i.v.m. het contactmoment. Tijdens het vooroverleg van deze
bijeenkomst heeft de lerarengeleding de MR laten weten wel open te staan voor ziekmeldingen/
absent melden via een tool in het programma van Social Schools. In ieder geval een periode om
hierna te evalueren of deze manier van absent melden als positief ervaren wordt.
9. Agendapunten September 2019
 Algemene ouderavond
 Ouderbetrokkenheid
10. Sluiting
Kristel sluit de vergadering.
Actielijst
1-MR input leveren invulling ouderavond

Hele MR

13-05-19

4-Communicatieplan nieuwbouw

Adam

13-05-19

7-Brainstormavond aansluiting PO/VO

Hele MR, wanneer en in welke vorm? 13-05-19

