
 

 

  
 
Informatie vanuit de MR-vergadering  
 
Op 1 februari heeft de MR weer vergaderd, de volgende zaken zijn besproken: 
    
 In een aantal klassen is het verzuim onder de kinderen hoog. School heeft daar nu aandacht 

voor, de Zonnewende is door de inspectie hierop aangesproken. Het verzuim ligt in de vele 
rustdagjes die sommige kinderen regelmatig hebben, ook in hogere klassen. En een aantal 
kinderen hebben veel ziekteverzuim.  

 Het veelvuldig te laat komen van kinderen (vaak dezelfde kinderen) komt ook nog te vaak 
voor. Dit is besproken met de leerplichtambtenaar. De MR steunt het beroep dat school op 
ouders doet, om erop toe te zien dat uw kind vóór vijf voor half negen, wanneer de bel gaat 
om naar binnen te gaan, op de speelplaats is. 

 
 Florianne van Hasselt wordt de nieuwe IB-er als opvolgster van Petra Tukker.  
 De nieuwe conciërge Wicher Struik is begonnen in Januari.  
 
 Seizoener: Dit is een eigentijds kwartaalblad voor de vrijeschoolwereld waar scholen zich 

met korting op kunnen abonneren voor alle ouders. We kiezen ervoor de interesse voor zo’n 
abonnement via onze school onder ouders te peilen, dit kunnen we meenemen in een pei-
ling onder ouders over de huidige ervaren binding met school die al in de planning staat. 

 
 Toetsing RI&E: Dit is een ARBO formaliteit die eens per vier jaar plaats vindt. Een vraag voor 

de MR is, nog naar aanleiding van deze toetsing, of wij ermee akkoord zijn dat Wicher (de 
nieuwe conciërge) de preventiemedewerker binnen de school wordt. Daar stemmen we 
mee in. Hij zal hiervoor een korte scholing volgen.  

 De akoestiek in sommige klassen is niet goed gebleken. Docenten ondervinden hiervan ook 
gehoorklachten. Voor de betreffende klassen is geadviseerd vloertegels te leggen om de ge-
luidsakoestiek te verbeteren.  

 
 Overzicht ouderbijdrage: Geen bijzonderheden, ligt op schema. Vorig jaar hebben slechts 3 

gezinnen niets betaald, dat is positief.  
 
 Het viel de financiële commissie bij nadere beschouwing van de begroting op, dat de ac-

countantskosten en de ICT-kosten voor onze school hoog zijn. Het advies is om hiernaar te 
kijken. Mogelijk betrof het eenmalige hoge kosten. We gaan de specificaties voor deze kos-
tenposten opvragen. 

 
 Terugkoppeling studiedag 19 januari: Er is aandacht besteed aan rekenen en de nieuwe re-

kenmethode ‘Getal en Ruimte Junior’. Een vraag waar de leraren zich nog over buigen met 
de begeleidingsdienst is hoe de methode goed is af te stemmen op het periode-onderwijs. 
Dit lukt elk geval beter dan met de vorige methode. Ook de communicatie met ouders was 
een onderwerp. De kleuterbouw is bezig met een beleidsvoorstel voor ontwikkelingsvoor-
sprong en ze hebben stilgestaan bij en een afronding gemaakt met het onderwerp schrijfon-
derwijs en de pengreep.  

 
 Werving en selectie nieuwe directeur: Er zijn brieven binnen gekomen en er is een selectie 

gemaakt. Op 16 februari vinden de gesprekken plaats. Barbara en Bram zijn hierbij aanwezig 
namens de MR. 

 
 Jaarverslag vertrouwenspersoon: Geen bijzonderheden. Er zijn enkele meldingen geweest 

die goed zijn afgehandeld. We zullen de vertrouwenspersoon ook dit jaar weer keer uitnodi-
gen in een MR-vergadering om het functioneren en de ervaringen met dit orgaan verder te 
bespreken. Een onderwerp/aandachtspunt om hen voor te leggen is de eerste klas, aange-
zien die kinderen nog niet kunnen schrijven. 


