
 
MR vergadering Kleurenorkest 
  
Aanwezig:  Elize  Admiraal,  Ymke  Rinsema,  Ylona  van  der  Stel,  Inge  Andersson  
Datum:  13  april  2017  
	  
1	  )Nieuws	  schoolplein	  
Er	  is	  een	  ouder-‐initiatiefgroep	  o.l.v.	  Karin	  Mous	  (moeder	  Kees&Ilse)	  en	  met	  juf	  Willy	  
als	  contactpersoon	  vanuit	  school.	  	  
Met	  behulp	  van	  ouders	  wordt	  het	  nieuwe	  schoolplein	  gerealiseerd.	  Dat	  gebeurt	  in	  
onderdelen.	  Ouders	  kunnen	  zich	  intekenen	  per	  onderdeel	  voor	  organisatie	  van	  
zowel	  	  de	  inkoop	  als	  de	  uitvoering.	  
	  
Hoofddoel	  nieuwe	  schoolplein:	  *zelf	  ontdekkend	  en	  creërend	  spelen	  
	  
Achterplein:	  
*voetbalveldje	  met	  afbakening	  
*verhoogde	  moestuin	  
*chillplek	  met	  boomstammen	  en	  houtsnippers	  
	  
Voorplein:	  
*survivaltouwen	  in	  de	  bomen	  
*op	  de	  tegels	  allerlei	  leer-‐/speelmogelijkheden	  geschilderd	  
*free	  running	  
*helmgras	  om	  de	  zandbak	  
*bloemperken	  met	  schapenhek	  
*prutkeuken	  
	  
De	  algehele	  MR	  gaat	  akkoord	  indien	  de	  financiën	  goed	  geborgd	  zijn,	  ook	  op	  lange	  
termijn	  m.b.t.	  onderhoud.	  Het	  thema:	  ‘zelf	  ontdekkend	  en	  creërend	  spelen’	  wordt	  
positief	  bevonden.	  
	  
Typecursus	  	  
Volgend	  schooljaar	  zou	  eventueel	  een	  typecursus	  als	  buitenschoolse	  activiteit	  
georganiseerd	  kunnen	  worden.	  Een	  leerkracht	  zou	  hierin	  de	  leiding	  kunnen	  nemen,	  
eventueel	  ondersteund	  door	  een	  aantal	  ouders.	  Aandachtpunt	  	  Als	  de	  ideeën	  ‘rond’	  
zijn	  is	  het	  belangrijk	  dat	  dit	  op	  tijd	  naar	  ouders	  wordt	  gecommuniceerd.	  
	  
Plusklas	  
Dit	  schooljaar	  worden	  de	  kinderen	  die	  extra	  verrijking	  nodig	  hebben,	  begeleid	  door	  
de	  gepersonaliseerde	  leervisie	  EXOVA.	  Volgend	  schooljaar	  wordt	  de	  meerwaarde	  
van	  de	  plusklas	  opnieuw	  bekeken.	  
	  
Oudertevredenheidsonderzoek	  
Stichting	  FLORE	  heeft	  een	  eigen	  onderzoek	  beschikbaar.	  De	  MR	  vindt	  dit	  een	  goed	  
onderzoek,	  mits	  er	  een	  aantal	  schoolspecifieke	  vragen	  inkomen	  over	  de	  pijlers	  en	  
dergelijke.	  
	  



Vakantieregeling	  	  
De	  vakantieregeling	  is	  al	  goedgekeurd	  door	  de	  GMR.	  De	  vakantieregeling	  in	  de	  regio	  
wordt	  hiermee	  zoveel	  mogelijk	  gevolgd.	  De	  MR	  gaat	  akkoord,	  al	  plaatst	  zij	  de	  
opmerking	  dat	  de	  periode	  vanaf	  de	  meivakantie	  tot	  aan	  de	  zomervakantie	  erg	  lang	  
is.	  Het	  advies	  is	  om	  een	  aantal	  studiedagen	  in	  de	  laatste	  periode	  te	  plannen.	  
	  
Lunsje.nl	  
De	  MR	  staat	  positief	  tegenover	  dit	  creatieve	  concept	  waarbij	  ouders	  online	  een	  
lunchpakketje	  voor	  hun	  kind	  kunnen	  bestellen.	  Het	  is	  leuk	  om	  dit	  initiatief	  uit	  te	  
proberen.	  Het	  is	  aan	  de	  ouders	  of	  het	  slaagt	  of	  niet.	  
	  
Integraal	  Kind	  Centrum	  (IKC)	  
MR	  juicht	  het	  toe	  om	  een	  IKC	  te	  starten.	  De	  MR	  adviseert	  om	  het	  ‘waarom’	  van	  een	  
IKC	  helder	  te	  hebben.	  Stichting	  FLORE	  heeft	  de	  visie	  dat	  het	  combineren	  van	  een	  
doorgaande	  leerlijn	  vanaf	  een	  voorschoolse	  situatie	  naar	  de	  basisschool	  stimulerend	  
is	  voor	  de	  doorgaande	  ontwikkeling	  van	  kinderen.	  Er	  is	  daarom	  een	  
samenwerkingsverband	  met	  kinderopvang	  FORTE	  	  aangegaan.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  
er	  een	  gezamenlijke	  visie	  wordt	  gedragen.	  Advies	  is	  dat	  er	  een	  werkgroep	  wordt	  
geformeerd	  met	  leden	  uit	  meerdere	  partijen	  om	  een	  gezamenlijke	  missie	  en	  visie	  uit	  
te	  dragen	  als	  basis	  voor	  een	  IKC.	  	  
	  
Ondersteuningsprofiel	  
De	  oudergeleding	  van	  de	  MR	  adviseert	  om	  eventueel	  nog	  een	  ‘protocol	  
echtscheidings-‐functionaris’	  te	  vermelden.	  	  
Daarnaast	  adviseert	  zij	  ook	  om	  eventuele	  gespecialiseerde	  leerkrachten	  	  goed	  in	  
beeld	  te	  brengen.	  
	  
Lopende	  punten	  
Punten	  die	  nog	  op	  de	  agenda	  staan	  voor	  dit	  schooljaar.	  
 
-‐Schoolgids	  (instemming	  oudergeleding)	  
Ruwe	  versie	  schoolgids	  graag	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  doorgemaild.	  
-‐Urenberekening	  en	  studiedagen	  (instemming	  personeel	  geleding	  mr) 
-‐Formatieplan	  (instemming	  personeel	  geleding	  mr)	   
-‐nascholing	  personeel	  (instemming	  personeel	  geleding	  mr) 
-‐rooster	  van	  aftreden	  MR	  leden	  
Inge	  is	  al	  heel	  lang	  lid	  van	  de	  MR	  (einde	  schooljaar:	  2	  keer	  3	  jaar).	  Het	  is	  tijd	  voor	  
wisseling	  van	  de	  wacht.	  Elize	  is	  3	  jaar	  lid.	  Zij	  overweegt:	  aftreden	  of	  doorgaan.	  
	  
Datum	  volgende	  vergaderingen:	  1	  juni/13	  juli.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   


