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Notulen MR vergadering 
Datum:  15 mei 2017 
Aanvang:  19.45 uur 
Aanwezig: André, Marjon, Margot, Peggy, Martine, Frank, Margriet 
Afwezig: Neeltje 
Notulist: Margriet 
 

Agendapunt  actie 

1.  Opening, toevoegingen  

2.  Notulen van  8 februari 2017 
Geen opmerkingen, notulen worden goedgekeurd. 
 
Actiepunten: 

Notulen na 
goedkeuring 
verzenden 
naar Marjon 
voor de site 
 
 

3.  Post in: 
Geen bijzonderheden 

 

 Vergadering in aanwezigheid van directeur  

4.  Samenwerking tussen Meerderweert en Eduquaat 
We hebben enkele weken geleden een gezamenlijke avond gehad met alle 
MR-en van Meerderweert en Eduquaat. 
Veel aanmerkingen zijn hierop gekomen. Informatiestroom was verre van 
optimaal in het hele proces. 
 
Op- en aanmerkingen vanuit onze MR kan Frank woensdag meenemen in de 
GMR vergadering. 
 
De volgende opmerkingen worden geplaatst: 

• We gingen met een positieve insteek naar toe. Het rapport werd laat 
doorgestuurd. Niet iedereen had het ontvangen. 
Ook hadden collega’s en ouders zich opgegeven voor een van de 
werkgroepen maar hebben helemaal niets meer van gehoord. Dit 
wekt wel wat weerstand op. 

• Opmerkelijk is dat herhaaldelijk wordt benoemd dat het tijdspad erg 
krap is! Hierop werd wat laconiek op gereageerd die avond. 

• Vanuit de GMR kan men de termijnen iets rekken. 

• Enerzijds gaat het om het gezamenlijke doel; wat willen we bereiken, 
waar willen we naar toe. 

• Anderzijds de weg er naar toe.  

 



 

 

 

• Wat is de reden dat het tempo van ‘de weg er naar toe’ zo hoog ligt. 

• Onduidelijk zijn de partners waarmee de samenwerking zal moeten 
samen gaan. 

• Bij Meerderweert werd meer gesproken van fusie; bij Eduquaat is het 
woord ‘samenwerking’ gebruikt. Dit wekt onrust en onduidelijkheid. 

• Mensen hebben het gevoel, doordat de tijdsdruk zo hoog is, dat er 
dingen al besloten zijn; het pad al klaar ligt en dat wekt weerstand. 

• Kun je op basis van dit verslag überhaupt advies geven? 

• Draagvlak is nog lang niet sterk genoeg. 

• Echter is onze MR geen tegenstander van samenwerking tussen de 
besturen! 

• Het gaat niet meer om de onderzoeksvragen maar op de wijze waarop 
het is uitgevoerd en dat is jammer. 

• Is er een mogelijkheid om het proces opnieuw te starten of over te 
doen/ te verbeteren. 

• Niet op basis van emoties beslissen en reageren maar op basis van 
feiten. 
 

5 Evaluatie van de Koningsspelen 

• Ouders hebben verschillende geluiden van andere ouders gehoord en 
ventileren deze 

• Ook op ouderportaal hebben ouders de gelegenheid gekregen te 
kunnen reageren op deze sportdag. 

• Leerlingenraad heeft het ook besproken 

• Vanuit verschillende geledingen wordt dezelfde conclusie getrokken: 
op deze manier moeten we het niet meer uitvoeren. 

• Verder waren er door omstandigheden aanpassingen gedaan 
waardoor de originele opzet veranderd moest worden en dat gaf 
onduidelijkheden. (vb. Bij bovenbouwgroepen was op beide scholen 
véél te weinig opgave van hulpouders waardoor we genoodzaakt 
waren de groepen op leeftijd helemaal te mengen.) 

• Enkele zaken worden besproken en uitgelegd aan tafel 
 
 

Vervolg: 

• Donderdag wordt met de werkgroep geëvalueerd. Daarna komt een 
reactie naar ouders. Signaal van ouders wordt serieus opgepakt. Het is 
belangrijk dat ouders dat zien en zich begrepen en gehoord voelen.  

• We vinden als team het heel fijn te ervaren dat ouders heel bewust 
hebben gekozen voor onze school. 

 

 

6 3-Hoven  



 

 

 

• Staat nog echt in de kinderschoenen; stapje voor stapje. 

• Komende twee jaar: 
- verbreden draagvlak (ouders-werknemers) 
- onder één organisatie alle voorzieningen voor de kinderen van     
Boshoven onderbrengen 
- In welke vorm moeten we gezamenlijk bepalen met de ouders en de 
teams. 
- Komend schooljaar worden bijvoorbeeld drie bijeenkomsten gepland 
van beide teams 
- M.b.t. ouders wordt voorgesteld om MR-en te laten kennismaken 
met elkaar. Daarnaast enkele vergaderdata af te stemmen zodat, 
indien nodig/ wenselijk, samen te kunnen overleggen. 
- Vanuit Oudervereniging misschien dingen samen oppakken. 

• Magazine wordt vervolgd 

• Open-dag wordt ook iets anders opgezet zodat ook dit op beide 
scholen hetzelfde verloopt. 

7 Rondvraag 

• André vraag toestemming om voor komend schooljaar enkele data 
vast te leggen samen met MR-vergaderdata ODA. MR is akkoord 

• Theatercollege André Kuijpers voor alle groepen 7 en 8; gaan we daar 
met de Uitkijktoren naar toe? 
Frank heeft nog geen tijd gehad; hij neemt het mee 

• Cito-resultaten; 
Met de ouders van leerlingen met afwijkende scores is overleg 
geweest door Linda 
Op basis van regelgeving hoeven enkele kinderen niet mee te wegen 
in de eindscore. 
We komen uit op een gemiddelde eindscore van beide 538 en dat is 
boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. 
Hierover zijn we zeer tevreden. 

• M.b.t. de nieuwe functie van Frank hebben diverse ouders 
aangegeven het prettig te zouden vinden als hij zich wat meer 
zichtbaar zou opstellen voor en na school; vooraan in de hal/ 
speelplaats. 

• Vakantierooster schooljaar 2017-2018 is bekend. André zal ervoor 
zorgen dat deze info bij de ouders komt. 

 

 
 
 
 
 
Frank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank 
 
 
André  

8 Sluiting 
Om 21.20 uur wordt de vergadering gesloten 
Volgende vergadering staat gepland op woensdag 28 juni; laatste van dit 
schooljaar. 

 

        

   



 

 

 

      

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


