
Verslag MR vergaderingen 

De MR heeft vergaderd op 20 maart, 14 mei en 26 juni 2019 

 

Schoolformatieplan 

Het concept is eerst in de personeelsvergadering en het managementteam besproken en daarna 

twee keer voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Ineke geeft een toelichting. Ook zal het team 

van de middenbouw een cursus ‘Spelend leren’ volgen, gericht op een doorgaande lijn in de 

leerprocessen van groep 2 naar groep 3.  In alle bouwen komt er uitbreiding van 

onderwijsassistenten in verband met  ondersteuning van de leerkrachten. Op 1 juli wordt de formatie 

bekend gemaakt aan alle ouders. 

 

Interne audit  

In het directieoverleg is besloten dat de scholen die bij de HSN zijn aangesloten onderlinge audits 

organiseren. Ook in onze school zijn in het voorjaar enkele klassen bezocht en de resultaten bekeken. 

Dit is teruggekoppeld naar het team. Het werken met de 7 gewoonten was zichtbaar en hoorbaar; 

een aandachtspunt is om de 7 gewoonten nog meer te integreren in de didactiek, bijvoorbeeld door 

het geven van instructies op verschillende niveaus. Dit punt komt terug in het beleidsplan. 

 

Strategisch beleidsplan 

In het beleidsplan wordt bij elke ‘Big Rock’ ook de communicatie geïntegreerd. Een groep studenten 

doet onderzoek naar welke werkvormen aansluiten bij de 7 gewoonten. Het nieuwe beleidsplan is in 

de MR besproken.  

 

Enquête tevredenheidsonderzoek 

De enquete is zowel door ouders als door leerkrachten positief ingevuld. De respons was hoger dan 

de vorige keer. Enkele vragen lijken wat lastig te zijn geweest door onduidelijke vraagstelling. 

Volgend jaar zal de opzet van de enquête ook in de medezeggenschapsraad besproken worden.  

 

Uit de GMR (overkoepelende MR van alle HSN-scholen) 

Uit de notulen volgen geen punten voor verdere bespreking in onze vergadering. Wel wordt kort 

doorgesproken over de nieuwe school in het plan van de Doornsteeg. De verwachting is dat deze 

school niet of nauwelijks van invloed zal zijn op ons leerlingenaantal, met name ook gezien de 

duidelijk onderscheiden identiteit van de Rehobothschool.  

 

Klasbord / Parro 

We hebben met elkaar gesproken over de verschillen in communicatie vanuit de klassen naar de 

ouders. We hebben gekeken naar mogelijkheden van bijvoorbeeld een klasbord-app of het gebruik 

van Parro. Na de zomervakantie zal in het team de visie over de wijze en frequentie van 

communicatie besproken worden; daarna zal dit opnieuw op de MR-agenda komen.  

 

Continurooster 

Er is een voorlichting geweest voor de MR en de leerkrachten over de voor- en nadelen van een 

continurooster. De aanleiding hiervoor is, dat meerdere scholen in Nijkerk overgaan op een vorm van 

continurooster en we het belangrijk vonden om op neutrale wijze geïnformeerd te worden. Na de 

zomervakantie zal op basis van deze informatie in het team verder gesproken worden. Deze 



bijeenkomst was een allereerste verkenning; er worden op dit moment geen verdere stappen 

ondernomen. Wel wordt nagedacht over een peiling onder leerkrachten en mogelijk in de toekomst 

een peiling onder ouders.  

 

Huiswerkbeleid 

Op de bovenbouwvergadering gesproken over waarom huiswerk gegeven wordt en wat we daarmee 

willen bereiken. Ook is gekeken naar een goede fasering in het opbouwen van huiswerk in de 

verschillende leerjaren. Belangrijk is dat het huiswerk dat meegegeven wordt, ook getoetst wordt en 

dat leerlingen worden gestimuleerd tot ‘ontdekkend leren’. Het rooster heeft een betere opbouw 

gekregen, waar vanaf het komende schooljaar mee gewerkt zal worden (in het huidige schooljaar is 

deels al een start gemaakt).  

 

Taalbewuste school 

We spreken met elkaar over ‘taalverruwing’. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen bewust 

gemaakt worden van wat ze precies zeggen als ze bepaalde woorden gebruiken. We overwegen een 

keer iemand uit te nodigen over dit thema voor een algemene informatieavond.  

 

Ouderbetrokkenheid 

We hebben twee punten besproken rond de ouderbetrokkenheid: 

1. Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder duidelijk 

gemaakt en door iedereen nageleefd (o.a. leerplicht, ouderbijdrage). Van belang is dat alle 

wettelijke regels duidelijk op de website staan. 

2. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken 

contactmomenten. Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht 

wordt en waarom. De informatieavond in de groepen aan het begin van het schooljaar wordt 

niet door iedereen bezocht. We vinden het belangrijk te benadrukken dat we ieders 

aanwezigheid belangrijk vinden. Op de spreekavonden in de maand november worden de ouders 

samen met hun kind ( gr 3 t/m 8) uitgenodigd. Aandachtspunt is dat nieuwe ouders goed 

geïnformeerd worden over hoe het op school gaat als hun eerste kind op school komt. 

 

Overige thema’s 

 Er zijn ouders nodig voor het OLH, het Ouder LigthouseTeam. Er zijn veel ideeën, maar om deze 

te kunnen uitvoeren is een groter team nodig.  

 Dit jaar zijn er voor het eerst ouders meegegaan op het schoolreisje van de groepen 1 en 2, 

omdat er te weinig ‘marge-uren’ waren voor de leerkrachten. 

 Over het leerorkest wordt de vraag gesteld of kinderen tussentijds van instrument te wisselen. 

Enerzijds is het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met hun instrument; anderzijds is het 

fijn als kinderen kunnen wisselen, zeker wanneer zij niet het instrument van hun eerste voorkeur 

spelen.  

 Over zwemlessen is de vraag gesteld of het aanbod uitgebreid kan worden. Helaas is dit niet 

mogelijk binnen de gemeentelijke afspraken.  

 Op de rotonde is enige tijd geleden een controle uitgevoerd door de politie. Voor de veiligheid 

van de kinderen, is het van belang dat ouders bij het halen en brengen van hun kinderen, de auto 

parkeren in de daarvoor bestemde vakken en de auto niet op de stoep zetten. Nu staan auto’s 

nog vaak verkeerd. 



 

MR-verkiezingen 

Na de zomervakantie zijn er nieuwe MR-verkiezingen. Mocht je als ouder interesse hebben om op 

deze manier bij de school betrokken te zijn, kan je dit natuurlijk alvast aan één van ons laten weten! 

 

Vragen? 

De eerstvolgende MR-vergadering zal gepland worden na de zomervakantie. Als u vragen of 

opmerkingen heeft, dan horen wij graag van u! U kunt ons natuurlijk ook aanspreken op het 

schoolplein of mailen naar mr-reh@live.hsn-scholen.nl  

 

Namens de MR, 

Ouders: Mirjam Guliker, Chantal Doeser , Marco van Os en Evelien van Duffelen 

Personeel: Hans Mallie, Johan Mulder, Marjan Boer, Gerdien van Hoff 
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