
 

 

MR vergadering        28-05-2019 

Aanwezig: Niek, Armanda, Martine, Huib, Debby, Bas 
Aanwezig als gast:  Marian (vanaf 20:00u) 
Afwezig met kennisgeving: 
 
Opening & Agenda: 5e en laatste vergadering van dit schooljaar.  
 
Notulen vorige vergadering:  Notulen staan openbaar.  Zijn er reacties gekomen? Niet bekend. 
Armanda komt niet meer in de school MR mailbox. Debby stuurt Hanna de vraag of zij een ticket kan 
sturen naar Pluym. Wordt vervolgd 
 
Notulen deze vergadering:  Huib 
 
Uitrollen Units A-D: 
 
Reacties via de mail waren er vrijwel niet. Bij sommige ouders was het niet duidelijk welke groep nu 
in welke unit kwam.  Die verduidelijking is inmiddels aangepast door Marian. 
Vanuit Unit 7/8 zijn er afspraken gemaakt, roostertechnisch, dat bijvoorbeeld de gym op elkaar 
wordt aangesloten, dat de gymzaal van groep 3 t/m 8 op volgorde wordt gebruikt zodat het minder 
tijd kost om de gym-opstelling aan te passen en er meer zuivere gymtijd overblijft. 
 
De doorgaande lijn wordt gewaarborgd en genoteerd in borgingsdocumenten. Daarnaast is er 
teambreed een studiemiddag geweest met een externe om het team van de Irisschool te begeleiden. 
 
Het team ondersteunt elkaar qua werkdruk op de momenten waarop het nodig is, ook zodat de 
leerkrachten elkaar kunnen ondersteunen qua organisatie en vraagbaak. 
 
Voor Unit A (groep 1 / 2) komt er qua organisatie wel wat veranderingen, maar de doorgaande lijn is 
al sterk aanwezig in Onderbouwd. Betekenisvolle hoeken worden toegelicht. 
 
Hoe worden de talenten gezien van de kinderen? Dit legt Debby toe a.d.h.v. voorbeelden vanuit de 
kleuters en Huib legt het toe a.d.h.v. voorbeelden van de musical. 
 
 
Samenwerking met de Parel: 
 
In de afgelopen vergaderingen was de samenwerking vrij positief. In de laatste vergadering was het 
minder positief. De vraag is vanuit de oudergeleding hoe deze samenwerking nu is.  
De personeelsgeleding is duidelijk hierover dat het op dit moment rustig is en dat dit ook niet in 
teamvergaderingen is teruggekomen. 
 
Het liefst heeft de personeelsgeleding een eigen ruimte als personeelsruimte i.p.v. een gedeelde 
ruimte voor de bredeschool. De gehele MR maakt zich zorgen dat wanneer de leerkrachten van de 
Parel en de Irisschool 1 ruimte hebben om als teamkamer te gebruiken. Dit vanwege gevoelige 
informatie die weleens besproken moet (kunnen) worden in het team. Over een toekomstige ruimte 
wil de oudergeleding van de MR een advies geven. Marian is hier positief over. 
 
 
 
 



 

 

Klimaatbeheersing: 
 
In de meivakantie is Wolter&Dros hier geweest om de filters te bekijken en aan te passen. Dit is 
gezien door iemand van de personeelsgeleding van de MR. Op dat moment was er iemand vanuit de 
gemeente aanwezig om dit ook te controleren. Diegene heeft foto’s gemaakt van de werkzaamheden 
en de bevindingen worden doorgegeven aan Marian. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.  
De zonweringen die in het lokaal van groep 1 hangen, zijn een succes en worden voor de zonzijde van 
van Irisschool besteld. Ook voor die lokalen boven.  
Een goede klimaatbeheersing moet meegenomen worden als onderdeel van toekomstige 
verbouwplannen. 
 
Concept schoolplan: 
 
Het concept van het schoolplan is doorgestuurd. Het schoolplan wordt op A3-formaat gewijzigd. 
Armanda gaat dit proberen voor elkaar te krijgen. 
 
Valkuilen:  (deze worden even toegelicht, na vraag van Armanda) 
-Marian licht toe dat het team soms terugvalt in een “familie-cultuur” en dat er niet altijd kritisch 
naar elkaar en elkaars werk wordt gekeken op werkvlak. 
-Marian en Martine lichten toe wat er wordt bedoel dat er weleens voor het gevoel teveel informatie 
wordt gedeeld. 
-Marian en Martine lichten toe dat sommige ouders veel tijd en aandacht claimen naar leerkrachten. 
Ook via Parro moet hier balans in gevonden worden; teambreed. 
 
 
Begroting 2019 – TSO gelden: 
 
Martine heeft de hulp van Niek gevraagd om de TSO-gelden overzichtelijk te krijgen. Martine licht dit 
overzicht toe. Er is veel drukte tijdens de TSO, vooral op dinsdag en donderdag. Vaak is er hulp te 
weinig. Hierdoor is de beslissing genomen dat er volgend schooljaar meer vaste krachten komen. De 
buffer van dit schooljaar wordt meegenomen naar volgend jaar. Misschien ook in te zetten voor 
materialen voor het plein? 
De overblijf is op dit moment erg druk, volgend jaar zal er 1 “groep”  in de klas eten om de drukte te 
spreiden. Die groep wordt geholpen door een hulpmoeder.  
Voorstel is om een ijkpunt nemen van 2 weken om per klas bij te houden hoeveel kinderen er 
overblijven. Dan heb je zicht en een trend voor de rest van het schooljaar. 
 
Schoolplein – volgende stappen 
 
11 juni wordt er kunstgras geplaatst. Van te voren wordt er stabilisé geplaatste, zodat de “heuvel” 
heel blijft.  Er komt nog sponsoring aan (van DOW) om het kunstgras te realiseren. De factuur van 
Dethon komt nog van de struikjes en boompjes die zijn geplant. 
 
 
Leerlingaantallen 
 
Op dit moment zijn er 221 leerlingen op school. Op hoeveel kinderen is de school gebouwd? 
Wanneer mag een openbare school aangeven dat ze ‘vol’  zitten? 
Er zijn ideeën om de school uit te breiden, zodat meer leerlingen gehuisvest kunnen worden. Ook om 
huidige ruimten anders/efficienter te benutten.  
De OMR en PMR heeft een adviesrecht i.v.m. nieuwbouw of belangrijke verbouwing op 
schoolniveau.  



 

 

 
 
Peildatum vanaf 1 oktober 2020:   
 

Unit A 48 kinderen (3 leerkrachten) 

Unit B 63 kinderen (3 leerkrachten) 

Unit C 50 – 53 kinderen  (2 leerkrachten) 

Unit D > 57 kinderen  (3 leerkrachten  

TOTAAL 221 kinderen 

 
 
We hebben in de huidige setting plaats voor 218 leerlingen (10 klaslokalen). Na de verbouwing 
kunnen er meerdere kinderen gehuisvest worden. 
 
Wat is het beleid qua overcapaciteit? Hoe zit dat met veiligheid? Marian gaat bovenschools op 
gesprek over deze kwestie. 
 
 
Dropbox 
 
Armanda heeft een dropbox geopend voor MR. Dit wordt verder opgenomen. Tot nu toe heeft 
niemand aangegeven de rol van voorzitter van de MR over te willen nemen van Armanda. Aangezien 
er geen verkiezing nodig is, zal Armanda aanblijven. 
 
Rondvraag: 
 
Niek: Opmerking:   Wordt er iets van de MR verwacht tijdens de Info-avond? Marian geeft aan 

dat het fijn is als de MR aanwezig is. Unit A en B doen de presentatie samen 
en Unit C en D doen ook deze informatieavond samen. 

 
Niek:  Vraag: Is het een idee van dat ouders/leerlingen van Unit 7/8 om ervaringen van 

het unit-onderwijs te presenteren vanuit een filmpje? 
 
Armanda: Vraag: Hoe wordt het kamp in het nieuwe schooljaar georganiseerd? Dat wordt aan 

het begin van het schooljaar georganiseerd met Unit D (groep 7/8)  voor 2 
nachten. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


