
OBS Frankendael 

Notulen MR vergadering woensdag 10 oktober 19.00 uur 

Aanwezig : Anna Leeuw (voorzitter), Nahalie Petrus, Marie-José Tinebra, Lea Tamis, Joyce 

Komen 

Aanpassing notulen 18 juni 2018 : 

- De oudergeleding van de MR is niet aanwezig tijdens een inspectiebezoek , maar er wordt 

een lid van de MR uitgenodigd om in gesprek te gaan met de inspectie. 

- Twee leerkrachten volgen dit jaar de gymopleiding. 

- Ouderbijdrage : geen automatische incasso meer. 

- Punt skatebaan wordt op school verder geen aandacht meer aan besteed.  

1. Ingekomen stukken 

- De postvak van de MR is na de renovatie niet terug gekomen. Marie-José zorgt voor 

een nieuw postvak in de directiekamer. 

- Het mailadres en wachtwoord voor de voorzitter blijven hetzelfde als vorig jaar. 

 

2. Mededelingen en terugkoppeling vanuit school: 

- Evaluatie informatieavond september 

De opkomst van ouders is laag. Waar ligt dat aan? Wellicht een andere opzet, zoals 

eind vorig jaar besproken. Dit schooljaar is er niet voor gekozen, gezien de renovatie 

en het vroege tijdstip van de informatieavond.  

Bijvoorbeeld: Iedere klas een markt laten maken met alle nieuwe dingen, ouders en 

kinderen ‘in laten lopen’. De informatieavond is algemeen, niet gericht op specifieke 

kinderen. Wellicht een aantal weken later plannen volgend schooljaar, zodat de 

leerkrachten en leerlingen de tijd hebben om ‘een nieuws markt’ voor te bereiden. 

- Evaluatie 1e Kennismakingsgesprek 

Goed ervaren, leuke en nuttige gesprekken. 

- Ervaring gesprekken februari: Gaat veel tijd op aan het kind dat de presentatie geeft, 

in plaats van prestaties/ontwikkeling en vragen. Hier moeten de kinderen beter in 

worden begeleid. Ruimte om ook een gesprek te voeren als ouders zijnde. 

Start het gesprek met: Welke antwoorden wil je hebben aan het eind van het 

gesprek? 

Onderbouw: Soms ook behoefte om met de leerkracht alleen te spreken, in plaats 

van met het kind erbij. (Dit gebeurt ook al). 

Communiceer duidelijk wat het gesprek inhoudt en of er behoefte is aan een extra 

gesprek (zonder kind) of mail contact, hier moet ook ruimte voor zijn. 

- Snappet Inloopmiddagen 

Vorig jaar hebben ouders aangegeven dat de resultaten van de kinderen niet 

inzichtelijk genoeg zijn, hiervoor zijn de Snappet inloopmiddagen in het leven 

geroepen. Er komen vaak één à twee ouders per klas, en steeds van dezelfde 

kinderen. Waarom is de opkomst zo laag? 

 Middagen niet op dinsdag en donderdag plannen. (Dit jaar zijn de 

inloopmomenten al op verschillende dagen gepland). 

Het is niet duidelijk genoeg voor de ouders. In Digiduif aankondigen en benoemen 

dat de ouders mét hun kind welkom zijn. 



- Reacties mailing Privacy-beleid/ beeldmateriaal. 

School heeft het vermoeden dat niet alle punten goed begrepen zijn 

(bijvoorbeeld namen doorgeven aan commissies). De directie gaat na of bepaalde 

ouders de formulieren goed hebben ingevuld. Als dat het geval is, kan het zijn dat 

bepaalde kinderen niet op klassenfoto’s etc. staan. Ouders moeten dit zelf aan 

hun eigen kind uitleggen. 

Alle ouders moeten ieder jaar opnieuw actief toestemming geven. 

- Voorstel musical m.b.t. privacy: ‘Indien u er tegen bent dat uw kind in beeld 

komt, dan graag bericht’. 

- Opmerking ouder: Waarom notulen MR, nieuwsbrieven etc. op de website. 

Staat gevoelige informatie tussen. De nieuwe website wordt nog steeds aan 

gewerkt en we kijken goed wat er wel/niet op geplaatst wordt.  

- Vervoersprotocol  

Verplicht om alle ouders een vervoersprotocol te laten ondertekenen? 

(Hoge Ven). Formulieren doornemen als huiswerk. Op- of aanmerkingen op 

papier aan MJ geven. Hoe staan wij daar tegenover? Volgende MR vergadering 

klap op geven (uitje: dan formulieren ondertekening op dát moment). 

Aangeven of je een rijbewijs hebt, WA verzekering, niet onder invloed van 

medicatie, voldoende gordels aanwezig etc.  

Als wij dit willen, wordt het formulier naar alle ouders gestuurd. Bewustwording 

van ouders, aan de verkeersregels houden etc.  

- Vierjarige schoolplan van de Stichting (meedenken toekomst onderwijs?) 

Koppelen aan de volgende vergadering, met de klankgroep erbij. Voor 6 februari 

2019.  

- Verbouwing/stand van zaken. Op schema. 

Vandaag is de wand er symbolisch uitgehaald en gevierd met de kinderen 

(rondleiding door het leerplein). Er zijn gaandeweg dingen toegevoegd in de 

verbouwing. Eén geheel maken met Kappio, daar is al overleg over geweest. 

Worden we een Kindcentrum? Idee: Prijsvraag om een naam te bedenken voor 

het kindcentrum. Onthulling van de naam met de opening op 18 april. 

Brief meegeven of er (groot) ouders zijn die mee willen helpen op school, met de 

schooltuin etc. Delen in het hele dorp (Omroeper?). 

- Verlof/ terugkeer Renée 

Renée is weer op school geweest om dingen door te nemen en haar dochter te 

showen. Ze komt voorlopig op dinsdag en donderdag of vrijdag op school. Na de 

kerstvakantie gaat zij weer drie dagen werken.  

 

3. Agendapunten oudergeleding MR: 

- Verbouwing/ communicatie 

Ouders: Graag een stand van zaken omtrent de verbouwing. Dit is gebeurd en dit 

gaat er gebeuren. MJ stuurt volgende week een update naar alle ouders. 

(Wanneer schoolplein weer bereikbaar etc). 

- Toezicht schoolplein/ pauze  

Ouder 5/6: veel akkefietjes geweest. Zitten we bovenop. 

Nu aparte pauzes, straks weer pauzes gezamenlijk met groep 3-8. 

- Aandacht schrijven/ handschrift (zorg vanuit groep 5/6) 



Zorg dat het handschrift straks niet leesbaar meer is. Wat wordt er aangeboden 

en hoe wordt dit voortgezet? Aan elkaar/ blokschrift?  

Leerkracht geeft aan dat de kinderen verschillende schriften hebben en twee keer 

in de week actief schrijfles krijgen. Wordt in een klassenupdate teruggekoppeld 

naar de ouders. Naast de tablets/chromebooks blijven we gewoon schrijven op 

papier.  

- Onderwijsassistent groep 7/8 

Georgette is 5 dagen op school, vaste tijdstippen voor zorgleerlingen en in de klas 

bij groep 7/8. Iedere woensdag heeft de klas twee leerkrachten voor de klas 

staan. 

- Aanpak Jaarplanning MR (overzicht map)  

Anna en MJ zijn in gesprek geweest. Wat zijn de belangrijke punten uit de 

algemene map? Een aantal punten worden erin gezet, en aangevuld met actuele 

zaken vanuit school/ouders.  

 

4. Mededelingen vanuit Commissies & werkgroepen: 

- Terugkoppeling klankbordgroep 

Eerste half uur met de klankbordgroep/MR. Gezamenlijke dingen bespreken. 

Daarna gaat de MR verder met de (besloten) vergadering.  

- Terugkoppeling vanuit AC (schoolbijdragen, ouderbetrokkenheid,...) 

Marloes heeft ouders gemaild voor ouderhulp (andere opzet AC).  

Herinnering sturen Digiduif volgende week. (Verbouwing/AC/ouderbijdrage).  

 woensdag 17 oktober van 14 tot 15 (Lea vraagt Lianne om uit te stellen).  

 

5. Voorstel Brainstorm-avond MR/ Klankbordgroep 21 november.  

Thema’s: Zelfstandigheid en grenzen. 

Eerste keer een hele avond, thema’s bespreken in onderbouw/bovenbouw groepen 

uiteen gaan en brainstormen. Vervolgens kort aan elkaar presenteren en een plan 

bedenken. Hoe kunnen we ouders daarbij betrekken?  

Uitnodiging sturen naar de klankbordgroep.  

19.00-20.15 (Kwartier afsluiten met MR: vervoersprotocol en rondvraag/mededelingen).  

Anna maakt een voorstel van een tekst, Joyce verstuurt een bericht naar de klankbordgroep. 

6. Rondvraag 

Geen bijzonderheden. Stipt op tijd geëindigd. 

 

 

 

 


