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Tom Voermans (ouder / voorzitter)

Mieke Haans (personeel /

Roland Mol (ouder / secretaris)

penningmeester)

Rob Zwanenberg (ouder)

Anke van de Laar (personeel)

Annemieke Gijsbers (ouder)

Faaike Jansen (personeel)
Freek van Reen (GMR)

Kopie aan

Annemiek Welling (administratie)
Trudy Hoogwegt (MT)

DEEL 1 | MR
1. Welkom (Tom | 19:30 – 19:35)
Welkom aan Annemieke Gijsbers (Oudergeleding) en Faaike Jansen (Personeelsgeleding)
2. Voorbespreking MR (Tom | 19:35 – 19:50)
De besproken onderwerpen staan vermeld onder punt 12
DEEL 2 | MR + Trudy
3. Wet Werk en Zekerheid (Tom | 19:50 – 20:00)
Nog geen gevolgen zichtbaar. Momenteel een zieke die vervangen wordt. Volgende
bijeenkomst bekijken we naar de stand van zaken.
4. Herverdelen van klassen (Trudy | 20:00 – 20:10)
Discussie over voor- en nadelen van jaarlijks herverdelen van klassen. Dit is op dit moment
niet het geval.







Waarom wordt dit nu overwogen?
o Er is soms een disbalans in groepen m.b.t. cognitieve vaardigheden en
gedrag
Is een standaard oplossing voor een incidenteel probleem een goede oplossing?
Neiging naar een “niet-wisselen tenzij het een oplossing biedt” beleid
Het is belangrijk dit vanuit een visie te bediscussiëren en niet vanuit een incidenteel
probleem.

De ‘pro’s and con’s’ zullen komende tijd nader in kaart gebracht worden. Hier komen we te
zijner tijd dan weer opnieuw over te spreken
5. Herverdelen van groepen over de vleugels (Trudy | 20:10 – 20:20)
Discussie over voor- en nadelen van jaarlijks herverdelen van groepen over de vleugels. Dit
is op dit moment niet het geval.




Positieve ervaringen met huidige incidentele gevallen (groep 8 bij de kleuters,
groep 7 vorig jaar bij groep 5)
Je creëert een meer normale situatie bij splitsing van de leerjaren

De ‘pro’s and con’s’ zullen komende tijd nader in kaart gebracht worden. Hier komen we te
zijner tijd dan weer opnieuw over te spreken.
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6. Jaarverslag (Tom | 20:30– 20:35)
Marieke maakt het jaarverslag.
7. Arboplan & GGD (Anke | 20:35 – 20:40)
Komt later in het jaar terug
8. Klachtenregeling (Tom / Anke | 20:40 – 20:45)
Er zijn geen klachten geweest tot op heden
9. Studiedag 23-11-2016 (Annemieke | 20:45 – 20:50)
De genoemde studiedag met lezingen door cabareties over “passend onderwijs” is wellicht
inspirerend voor leerkrachten in dit kader. Maar aangezien er een beleidsgroep Passend
Onderwijs binnen Veldvest is, is deze dag toch minder geschikt voor het hele Op Dreef
team, ook vanwege het bijbehorende kostenplaatje. We komen binnen de MR dit schooljaar
nog wel terug op het thema Passend Onderwijs
Ook is er gesproken over een een opleidingsbehoefte voor nieuwe MR-leden. Hiervoor
worden mogelijkheden in kaart gebracht
10. Website teksten (Trudy | 20:50 – 20:55)
Het bekijken van de huidige tekst op de website met het verzoek aan één van de leden om
deze aan te passen. Website wordt opgeschoond. Rob en Tom gaan namens de MR naar
de MR gerelateerde teksten kijken.
11. Informatie en vragen vanuit LOC (Rob | 20:55 – 21:05)
De administratieve verwerking m.b.t gegevens van ouders (e-mail, tel.nr) zal met Annemieke
Welling opgenomen worden, zodat in principe voor de zomervakantie e.e.a. correct is
geadministreerd en dit niet meer via een briefje elk jaar opnieuw gevraagd wordt
Daarnaast is de samenwerking tussen Korein en Op Dreef besproken, daar soms blijkt dat
er geen gelijk beleid bij bijvoorbeeld ziekte is. Dit zou wel wenselijk zijn. Daarnaast kan de
overgang van kinderopvang naar groep 1 beter verlopen.
12. Rondvraag, agendapunten volgende vergadering en sluiting (Tom | 21:05 – 21:20)







Er is onduidelijkheid of de doorschuifmiddag dit jaar op donderdag of vrijdag zal
plaatsvinden.”
o Deze doorschuifmiddag blijft dit jaar vooralsnog op donderdag gepland
Tijdens de informatieavonden zijn verschillende klassen geïnformeerd over het feit
dat er dit schooljaar maar 2 rapporten zullen zijn. De communicatie hierover is
onduidelijk, zo bleek tijdens een informatieavond. Er zijn wel 3 gesprekken maar
nog maar 2 schriftelijke rapporten.
o Ouders krijgen snel hierover bericht vanuit Trudy
Facebook/WhatsApp groep per klas. Beleid Op Dreef daarin? Parro als app bestaat,
zou mogelijk een beter alternatief zijn. Wordt vervolgd in de loop van het jaar.

Bijlage 1: Jaarplanning 2016-2017
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Financieel jaarverslag
Werk- en rusttijdenregelement
*1x per 4 jaar (nov16)
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