
 
 

MR Swoaistee donderdag 3 juli 2018, om 20:00 uur 
 

Notulen MR (Notulist : Leonie) 

Afwezig: Patrick, Jochem, Monique en Mireille 
 

1. Opening  

 

2. Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post 

    - BSO journaaltje kwam via ‘mijn school’. Jacobien heeft dit gedaan, i.v.m. geen plaatsing in het journaal. 

    - Patrick heeft gevraagd om de laatste vergadering te verplaatsen. We beslissen dat dit de laatste vergadering   

      is. Het volgende schooljaar gaan we uit eten i.v.m. met afscheid Patrick. Datum nog nader te bepalen.  

     - In de eerste weken na de vakantie moeten er MR verkiezingen komen. Oud tekstje is er nog wel. Jacobien  

      zoekt het oude tekstje. Wellicht zijn er bekende ouders die gevraagd kunnen worden? 

      -Ook moet er een voorstel komen voor vergaderdata. Saskia gaat de planning maken en Kor stuurt Saskia de 

      planning. 

      

 

3. Notulen MR 24 mei 2018 

    Nieske stuurt ze door. 

 

4. Formatie 

Veel ontwikkelingen. Veel mensen gaan vertrekken of minder werken. Daardoor hebben de ‘inval’ mensen nu  

meer ruimte gekregen en hebben we een nieuwe meester aan kunnen trekken.   

Het is weer een behoorlijke puzzel geweest maar uiteindelijk zeer tevreden. Jongere mensen kunnen 

binnenboord gehouden worden en er ontstaat steeds meer een mix van jong en oud.  

De oudergeleding geeft aan dat er weinig geluiden gehoord zijn m.b.t. de formatie veranderingen.  

Wel werd er een beetje geklaagd over dat kinderen eerder met nieuws thuiskwamen dan dat ouders het wisten. 

Dit komt mede door het medium ‘Mijn School’ dat soms vertragend werkt. We leggen uit hoe de processen op 

school zijn. Het plaatje moest op het laatst nog aangepast worden, omdat een collega aan gaf weg te gaan. 

‘Mijn School’ heeft nog meer mooie functies die we volgend jaar gaan inzetten. We gaan er vanuit dat er dan 

nog beter gecommuniceerd wordt. 

 

5. Schoolgids 

De schoolgids staat nu als bijlage op de website. Je moet via een lange weg naar bijvoorbeeld een vakantie 

rooster. Dit gaan we nu uit elkaar trekken. Praktische informatie komt allemaal of op de website of ‘Mijn 

school’.  Dan wordt het voor de ouders gemakkelijker om aan informatie te komen. 

De inhoudelijke zaken komen dan in de schoolgids.   

 

De mr-leden hebben het gestuurde schoolgids van Kor niet ontvangen. Deze is naar mr@swoaistee.nl gestuurd 

maar waarschijnlijk is hij niet doorgestuurd. Wie krijgen hem dan wel? 

We hebben hem ter voorbereiding nu niet kunnen doornemen. Kor stuurt daarom het bestand naar iedereen 

morgen zodat iedereen het nog kan doornemen. Mochten er bijzonderheden zijn, voor de laatste dag mailen naar 

Kor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Berichten uit de GMR  

Er wordt gecheckt bij het team en anders gaat Monique het doen. Met ondersteuning van Henriette. 



 

 

7. Schoolzaken (die verder niet op de agenda staan) 

- Binnen klimaat 

Er is iemand geweest om alle maten van de zonneschermen op te nemen. Hopelijk is dat nu snel  

opgelost. Binnenklimaat staat niet hoog op de agenda bij o2g2. We blijven zeuren en we blijven  

erachter aan gaan. De aanhouder wint! Er is uitgezocht of er airco units konden komen. Maar die vragen  

te veel stroom. Er wordt nu uitgezocht of er een airco in de CO2 bakken geplaatst kan worden. 

 

- Verduurzamen school 

Er moet een plan komen voor o2g2. Op de Bredero is het wel gelukt. Jacobien gaat praten met de  

directeur daar wat haar gangen zijn geweest. Ook hierin vooral vastbijten en doorzeuren. De aanhouder 

wint! 

 

- Laatste maanden groep 8 

Volgende vergadering. 

 

- Schoolfeest 

Bevindingen zijn positief! Een gezellige dag. Springkussens worden door de mensen niet gemist, wel  

een beetje door de kinderen. Ouderhulp blijft een moeilijk puntje. Ouders weten vaak pas kort van  

tevoren dat er hulp nodig is. Misschien dat het hier door komt. Ook omdat bij het ochtend programma  

niet altijd ouder hulp nodig is. Eerder communiceren. Ook gaan we het schoolfeest als evenement  

doorgeven bij het Alfa collega, dan komen er hopelijk ook een hoop studenten helpen. 

 

Tip voor tuin: Bij de ‘Heyerdal’ hebben ze een afdeling groen. Ze kunnen wellicht oefenen in onze tuin.  

 

- Burgerschap 

Dit loopt goed. Er zijn goede aanvullingen gekomen door de mr leden. Kor, Jacobien en Mireille zitten  

in landelijk werkgroepen en lopen alle bijeenkomsten af. 

We krijgen hier veel subsidie voor en deze gelden kunnen we goed gebruiken. Veel van dat curriculum  

zit al in ons programma. We hoeven dus niet veel aan te passen en we kunnen we onze mening laten  

horen. 

 

- Pest protocol 

Wij volgen Vreedzaam. Hier zit een onderdeel over pesten in maar het is geen anti-pestprotocol. Wij  

gaan er vanuit dat met de Vreedzame school en ons pedagogisch concept genoeg zijn om pesten tegen te  

gaan. Als pesten wel aan de orde is, wordt dit opgepakt een aangepakt. We leiden mediators (kinderen) 

op. Elke bovenbouw groep heeft er twee. De mediatoren worden zichtbaar gemaakt door posters. Dit is  

een heel proces met een feestelijke afsluiting en we zijn er erg positief over. 

 

- Langzaam verkeer, route en parkeren  

Er moet een werkgroep opgericht worden met ouders. Het doel is door ouders- voor ouders. Er is een  

begeleidster die dit wil gaan begeleiden. Volgend schooljaar gaan we hier mee verder. Uit de enquête 

blijkt dat de randvoorwaarden goed zijn. Het zit hem in gedrag. Bus blijft eng. De begeleidster pakt dit 

in ieder geval op. 

Het gaat, op een aantal hardnekkige uitzonderingen na, best goed. Hier zijn we druk mee bezig. 

 

8. Communicatie (Journaal, Mijn school) 

Speerpunt begin volgend schooljaar, zie vorige punten.  

De komende margemiddag en vrijdag heeft twee keer in het journaal gestaan. Toch is er wat onduidelijkheid 

over merken de ouders. We doen nog een extra mijn school berichtje uit. 

 

Er werd erg gemopperd over het feit dat er gecommuniceerd werd dat activiteiten schoolfeest niet door konden 

gaan. Dat is bij sommige ouders in het verkeerde keelgat geschoten. Ondanks dat het ruim van tevoren gevraagd 

is, misschien toch nog te laat i.v.m. vrij vragen etc. Hier gaan we rekening mee houden het komende schooljaar. 

Nog eerder communiceren, net zoals koningsdag. Ook gaan we de rol van de Stamgroepouders inzetten.  

 

 

9. Korte vragen m.b.t. 

- ICT 



- Veiligheidsbeleid en Verkeer 

 

Volgend schooljaar bespreken we dit weer. 

 

10. Rondvraag en w.v.t.t.k? 

- Het was weer een hectisch jaar waarin we weer veel geleerd hebben! Bijvoorbeeld een instroomgroep 

halverwege is niet goed bevallen. Dit gaan we in de toekomst beter aanpakken. Leerlingenaantallen en 

grote jaargroepen die in de school verschuiven blijven uiteraard soms voor lastige situaties zorgen. Dit 

is voor ouders en soms kinderen soms echt vervelend. We proberen te voorkomen dat dezelfde kinderen 

steeds verdeeld worden maar soms is het onoverkomelijk.  

 

 

11. Sluiting  

 

Komende MR Vergadering  
Gepland: 17 juli 2018  20:00 t/m 21:30  

Locatie: School Swoaistee 


