
Notulen MR-vergadering OBS Frankendael 

Woensdag 16 mei 2018 (19.00 uur- 21.00 uur) 

Aanwezig : Merel van der Ploeg (voorzitter), Nathalie Petrus, Renée Zwaan, Marie-
José Tinebra, Iris van der Steen, Joyce Komen, Anna Leeuw (notulist) 

 
1. Opening 

 
2. Notulen 28.03.18 

Opmerking: aanpassen naam Renée 
 

3. Ingekomen stukken:  
- folders 
- Mails n.a.v. viering Moederdag (zie punt 5) 

 
4. Mededelingen en terugkoppeling vanuit school 

 
- Formatie: nog in volle gang. Volgend schooljaar: 25 leerlingen groep 1/2, 

groep 3/4 23 leerlingen, groep 5/6 rond 18/19 leerlingen, groep 7/8 34 
leerlingen. Bij groep 7/8 wordt extra assistentie ingezet. Dit betekent geen 
dubbele leerkracht, maar wel extra hulp. 
 

- Oproep GMR: oproep in de nieuwsbrief. Er heeft zich wel een nieuwe 
ouder aangemeld vanuit de Torenven. 

 
 

- Toekomst Surplus: volgende week directieoverleg. 
 

- Werkdrukgelden : Frankendael krijgt 16.000 euro. Personeelsgeleding MR/ 
hele team moet bij elkaar gaan zitten en zich gezamenlijk buigen over de 
vraag wat de meeste werkdruk veroorzaakt. Van belang om samen tot 
punten te komen, zodat geld goed kan worden besteed (anders wordt het 
bedrag aan een andere school toegekend!). Dit is een jaarlijks bedrag. Van 
belang om als team te bedenken waar je dit voor gebruikt. 

 
 

- Tevredenheidsonderzoek: 
Greep uit de reacties (leerlingen en ouders):  
 
Leerlingen (groep 4 t/m 8): Verbeterpunten: vieze wc’s; ,minder op de 
tablets, aanbod biebboeken. Positief over hulp bij pesten, weinig ruzies, 
leuke projecten, schoolplein. Gezellig op school, lieve leerkrachten, kijken 
uit naar verbouwing. 
 
Ouders (in totaal 45 ouders ingevuld): Verbeterpunten: wat betreft 
rapportportfolio: weinig inzage, cijfers gemist, mist stukje sociaal 



emotioneel, stukje leerkrachten.. hier is het team al mee aan de slag 
gegaan. Ook: hygiëne, meer toezicht schoolplein, teveel tablets, wens ook 
oudergesprekken zonder leerling, snappet teveel gericht op prestaties, 
meer creatieve vakken. Positief over : uitstraling eenheid, samenwerking, 
veel positieve veranderingen, enthousiaste leerkrachten, benaderbaar, 
sfeer ontspannen en vrolijk. Tips: prullenbakken legen, vegen schoolplein, 
focus niet op alles tegelijk, meer aandacht muziek/ creatieve vakken, niet 
meer spelen voor school,…. 
 
Algemene opmerking enquête: veel vragen konden niet worden ingevuld 
omdat er geen zicht op was door ouders. Maarten gaat een terugkoppeling 
maken.  
 
Twee opmerkingen die niet worden herkend door school 
 

o weinig aandacht voor creatieve vakken. Nu prioriteit op verandering 
van het onderwijs. Volgend schooljaar meer focus op 
wereldoriëntatie (dan ook meer ruimte voor creativiteit). Voorbeeld 
programma 123 sing. Hiervoor bestaat ook de mogelijkheid tot 
aanvraag van een subsidie (wordt voorkomend schooljaar gedaan). 

 
o te weinig toezicht op schoolplein. Er lopen altijd twee leerkrachten 

buiten: 1 voor en 1 achter op schoolplein. 
 
- Pauzetijden: leerkrachten hebben een van de pauzes binnen (echt pauze) 

en een van de pauzes buiten (toezicht). Leerkrachten zijn het eens dat 
groepen niet moeten worden verdeeld tijdens pauze of ouders moeten 
worden ingeschakeld. Over het algemeen vinden de leerkrachten de 
schooltijden van half 9 tot 14 uur plezierig. Sfeer is ook zo dat leerkrachten 
elkaar even kunnen vervangen bij pauze wanneer de noodzaak er is. 
 

- IEP: uitslag IEP is binnen (valt net als NIO, net onder het landelijk 
gemiddelde), verwijzingen komen overeen met de adviezen die door de 
leerkrachten zijn gedaan. Verwachting klopt. Deze uitslag heeft geen 
consequenties voor de status school. Van belang: kloppen de beelden van 
de kinderen met de uitslagen (en dat is het geval). 
 

5. Agendapunten 
- Veiligheid/ toezicht kinderen. Maatregelen: hekken voorkant dicht, streep is 

geschilderd op het schoolplein (voor kleuters). Deur kleuters gaat op slot 
(wel snel open te krijgen door leerkrachten). Gesprekken met betreffende 
ouders zijn gedaan. Veiligheid staat uiteraard bovenaan. 
 

- Moederdag: meerdere reacties binnengekomen. Als team besloten: ouders 
zijn niet altijd bewust van wat er gebeurt op school bij het maken van de 
knutsels vanwege de thuissituatie. Besluit: laat het vrijblijvend blijven: als je 
klaar bent met je weektaak, dan kan het. Groep 1/2 wordt daar meer in 



begeleid. Deel oudergeleding geeft aan dat het jammer is om het niet te 
doen. School gaat met elkaar overleggen hoe dit verder op te pakken in de 
toekomst. 

 
 

- Verouderde schoolgids op de site: moet snel worden verwijderd. Nieuwe 
schooljaar met nieuwe website. 
 

- Taakverdeling MR: verdeling voorzitter/ secretaris (ouders, leerkrachten). 
Lea Tamis gaat volgend schooljaar Iris vd/ Steen vervangen. Goed punt, 
samen kijken wie/ wat gaat doen volgend jaar. Voorzitterschap nog in 
overleg (Nathalie/ Anna?)! 
 

6. Mededelingen vanuit Commissies & werkgroepen 
 
- Klankbordgroep: terugkoppeling moet nog komen, dit wordt een punt voor 

de laatste vergadering. Tijdstip van bijeenkomsten van de klankbordgroep 
is van tevoren besproken met de deelnemers, dit bleek voor sommigen 
lastig in de praktijk. Er moet een bepaalde passie zijn, anders is het 
zinloos. Idee volgend schooljaar: per klas een ‘klassenouder’ inzetten. 
Deze klassenouders om de zoveel tijd bij elkaar te roepen/ overleg met 
een van de ouders. 

 
- Verzoek aan oudergeleding MR: Als er ouders zijn die niet tevreden zijn 

over bepaalde zaken, vraag hen om bij de directie te komen, maar wel op 
een fatsoenlijke manier. Gevoel heerst dat ouders veel onderling 
bespreken, maar niet altijd de stap nemen naar leerkracht of langs 
leerkracht meteen naar de directie. N.a.v. enquête komt hier ook een 
melding van in de nieuwsbrief.  

 
 

- Werkgroep Surplus leerkrachtentekort kan worden doorgestreept. 
 

- Terugkoppeling AC/ schoolbijdragen: overzicht van school/ kampbijdragen. 
Renée mailt totale bedrag voor overzicht (uiteraard zonder namen 
leerlingen). 

 
7. Renovatie Frankendael: overleg geweest tussen gebouwbeheerders/ 

verhuizers. Plein wordt afgezet, er komen andere ingangen. Verhuizers komen 
containers neerzetten voor opslag materiaal. 13 juni: verhuizers komen deel 
lokalen leeghalen, 18 juli: alles wordt meegenomen. 30 augustus: alles terug 
op school. 
 

8. Jaarplanning MR 
- Jaarplanning van school is al aardig op orde (Digiduif), vakanties staan 

erin, studiedagen komen nog.  
- Concept schoolgids (Vensters in PO-gids) 



- Anna checkt jaarplanning nieuwe map met oude jaarplanning. 
 

- Meerjarig beleidsplan: vanuit leerlingen, leerkrachten, totale 
brainstorm,…kleine stapjes, moet opnieuw geschreven worden. Eerst die 
van Surplus, dan pikt het team er punten uit. Met MR wordt het ieder jaar 
gedeeld. Vraag die wordt gesteld: wat vinden wij als school belangrijk te 
ontwikkelen. SOP (Schoolontwikkelplan) ieder jaar, Meerjarenplan iedere 4 
jaar (moet in het volgend schooljaar worden gemaakt). Het is een verplicht 
iets. 
 

9. Rondvraag:  
- Renée gaat 25 juni met verlof. Wordt met eigen mensen opgevangen. 
- Datum volgende vergadering: maandag 18 juni: 18.30 uur: MR & borrel 

(Woest). 
- Opbrengst Bag2school: dit jaar gaat opbrengst naar ontwikkeling van de 

leerpleinen. Dit wordt nog gecommuniceerd (ook in Omroeper).  
- Schoolpleincommissie heeft schoolplein twee keer geveegd. 


