
MR bijeenkomst 1 Maandag 7 oktober 8.30 uur 
 
Aanwezig: Eline, Anna, Renée, Lea en Joyce. 
 

1. Opening 8.30 uur 
 

2. Goedkeuring notulen van woensdag 19 juni (daarna op de website plaatsen). 
Goedgekeurd. Vanaf nu direct na de vergadering naar alle MR leden mailen, dan 
wordt het via de mail goedgekeurd en/of aangevuld. De notulen kunnen dan een 
week later al op de website worden geplaatst.  
 

3. Ingekomen stukken 
Geen. 
 

4. Punten vanuit school: 
- Vervoersprotocol (aangepaste versie) 

Naar alle ouders via Social Schools sturen. Renée geeft het doel hiervan 
duidelijk aan. De veiligheid staat voorop, we willen ouders niet afschrikken om 
mee te rijden.  

- Verschil MR punten/ punten voor koffieochtend 
MR is bedoeld voor het beleid van de school. We moeten goed naar de 
agendapunten kijken, of al deze punten ook tijdens een MR vergadering 
moeten worden besproken, of dat het meer is voor tijdens een koffiemoment 
met de klankbordgroep.  
 

5. Punten vanuit de oudergeleding: 
- Begroting (informatie bestuur/school) 

De begroting is doorgenomen met de controleur van  Surplus. Er is binnen 
Surplus een nieuw systeem. Deze wordt digitaal aan de MR leden getoond. 
De begroting is vorig jaar wel al gedeeld (nieuwe meubels, nieuwe methode 
wereldoriëntatie, LIO-stagiaire, werkdrukmiddelen en schoolplein).  
Qua begroting willen we onder andere het schoolplein opknappen, 
bijvoorbeeld rubberen tegels onder de schommels. Er komen veel klachten 
over zand in en rondom de school, dat probleem wordt dan deels opgelost. 
Het klimrek moet worden vervangen. De leerlingenraad gaat een rol spelen bij 
de indeling van het schoolplein.  
 

- Formatieoverzicht n.a.v. 1 oktobertelling 
96 leerlingen op de Frankendael, met het huidige leerlingenaantal mogen we 
vier groepen draaien. 
 

- Bekendmaking notulen 
Link via Social School naar de website sturen, waar de notulen van de MR 
staan. Via de klankbordgroep is duidelijk geworden dat het niet duidelijk is dat 
de notulen terug te vinden zijn. De agenda delen we niet van tevoren, maar 



de notulen worden vanuit de agendapunten beschreven.  
 

- Social Schools  
Het lijkt niet mogelijk om oude berichten in Social Schools te verwijderen. 
Ouders kunnen zelf contact opnemen met Social Schools, als ze vragen 
hebben over het gebruik hiervan. Op de computer kun je meer acties 
ondernemen dan via de Social Schools app op bijvoorbeeld een telefoon. 
 

- Vervangingsbeleid chromebooks/ digitale vaardigheden leerlingen 
Wij werken via Snappet. Zij zijn vernieuwend, en zorgen steeds voor nieuwe 
ontwikkelingen. Als school zijnde zijn we hier ook scherp op. We werken met 
chromebooks, digiborden, programmeren, mediawijsheid.  
 

- Evaluatie inloopavond 23 september 
Goede sfeer, druk bezocht. Grotere betrokkenheid. Kinderen leiden de ouders 
rond. De speurtocht was voor de kinderen interessant, maar hierdoor wilden 
ze snel de school door. De ouders hadden daarom weinig tijd om gericht in de 
klassen te kijken. Voor de volgende keer kijken hoe we dit beter vorm kunnen 
geven. (Activiteiten in de klas, zodat de kinderen even bezig zijn en de ouders 
kunnen kijken en vragen kunnen stellen?). 
De informatiefolders vanuit de klassen worden op de website gedeeld.  
Bibliotheek zichtbaar maken, pasjes voor nieuwe aanmeldingen klaar leggen. 
Kinderen kunnen gratis lid worden. Tafel van IB was ook niet duidelijk en 
werd overgeslagen. 
Nog meer bekendheid geven aan de inloopavond door bijvoorbeeld een 
bericht in de Omroeper te zetten.  

 
- Evaluatie kennismakingsgesprekken (reflectie/aanwezigheid kind) 

Vanaf groep 4 zijn de gesprekken met de leerlingen erbij, net als vorig jaar. 
Alle vaste gespreksmomenten zijn met de leerlingen. Als ouders een apart 
gesprek willen, kan dit altijd in overleg met leerkracht worden ingepland. 
Zowel met, of zonder leerling erbij. 
In de groepen 1 t/m 3 komt er nu ook een gespreksformulier bij de 
kennismakingsgesprekken.  
Volgende gesprek eventueel een terugblik op de gemaakte afspraken tijdens 
de gesprekken. Hoe is het opgepakt, is het gelukt? Is het relevant voor het 
volgende gesprek? Wordt in het team opgenomen. 
 

- Introductie nieuwe leerlingen 
Ouders melden zich aan via een aanmeldformulier. Kan zowel persoonlijk als 
digitaal. Directie leidt nieuwe ouders en kinderen rond in de school. De 
kleuterleerkrachten plannen een intakegesprek, en zorgen ervoor dat de 
ouders een informatiefolder meekrijgen. Na zes weken school volgt een 
huisbezoek door de kleuterleerkracht(en). 
 

 



 
- Onderhoud gebouw (fietsenrekken, letters op het bord, de tuin) 

Letters en fietsenrekken zijn al hersteld. Er is contact opgenomen met het 
Clusius MBO, om de tuin achter de school bij te houden. Het hek rondom de 
school heeft een nieuw slot, van 20.00 tot 8.00 uur is het schoolplein geen 
openbaar gebied meer. Mensen kunnen echter over het hek heen klimmen. 
De school oriënteert zich op lichtpunten op het schoolplein, zodat het minder 
aantrekkelijk wordt om ‘s avonds op het schoolplein rond te hangen. 

 
- Luizenzakken. 

Voor de luizen hoeven de zakken niet meer. Wij vinden het wel netjes als 
iedereen een luizenzak heeft, zodat alles van een kind bij elkaar hangt. De 
leerkrachten zorgen dat ieder kind  weer een luizenzak heeft (voor zover dat 
niet het geval is). Als een luizenzak daarna stuk is of kwijt raakt, kunnen de 
ouders/leerlingen een luizenzak op school kopen.  

 
6. Rondvraag 

Geen. 
 
Volgende bijeenkomst is met de klankbordgroep: Zelfstandigheid kinderen nogmaals 
bespreken, vervolgstappen concretiseren. Vanuit zowel ouders als leerkrachten. Kenbaar 
maken naar ouders toe en zichtbaar maken. Er zit een afgevaardigde van de 
klankbordgroep bij de bijeenkomst. 
 
 

 

 


