
 

 

M.R. Vergadering        Mariaschool Oudewater 

Datum:   dinsdag 25 september 2018  
Aanwezigen:  Anne-Marie, Mieke, Rianne, Ruth, Linda  

Agenda 

1. Opening en vaststellen agenda  
Akkoord     

2. Vaststellen notulen 19 juni 2018  
Akkoord     

3. Vaststellen jaarplan 2018-2019 
We nemen het Jaarplan 2018-2019 door en stellen dit plan vast 

4. Jaarverslag Mariaschool en MR 
Jaarverslag Mariaschool: De MR-leden gaan akkoord en stellen het jaarverslag 
van de Mariaschool hierbij vast.  
Jaarverslag MR: Het wordt in de huisstijl gezet en daarna op de website geplaatst 

5. Audit 
Het was een enerverende dag. Het was heel leerzaam en zinvol. Er was één 
externe. Ze hebben groepen bezocht ( alle groepen behalve groep 1/2a en groep 
7) en daarnaast ook ouders en kinderen gesproken. Tussen de middag is er met 
het team gesproken zonder IB en directie. Voorafgaand hebben alle leerkrachten 
een enquête  ingevuld. Aan het einde van de dag hebben zij een terugkoppeling 
gegeven. De eerste bevindingen waren positief en er waren leerpunten. Ze geven 
aanbevelingen. Daar kunnen we mee aan de slag. Over een aantal weken komt 
het verslag. Dan bespreken we dit in het team en vervolgens in de MR.  We weten 
nog niet of er een inspectiebezoek komt en zo ja, wanneer dit bezoek is. 
 

6. Communicatie (o.a. PR, website, groepsapp) 
Voorstel voor communicatie MR: Na iedere vergadering wordt er een stukje in de 
Nieuwsflits geplaatst. 
Kinderraad: De raad heeft zich voorgesteld. Er is in elke klas een brievenbus / 
ideeënbus. 
PR: Parnassys  Ouderportaal ( groepsplannen zijn een nieuw format. Dit is nog in 
ontwikkeling en in het kader van het AGV beperkt gevuld). Individuele plannen 
komen wel in Parnassys. Het ouderportaal van Parnassys heeft nu geen 
meerwaarde. We zijn aan het kijken naar een ouderapp.  

7. De Gezonde School/week van de pauzehap 
We zitten midden in de week van de pauzehap. Prima initiatief. Kinderen zijn er 
erg door getriggerd. Het eten van groente en fruit is groeiende. Kinderen 
waarderen het meer.  
De gezonde school staat ook op de agenda voor het team. Aanstaande donderdag 
komt dit ook op de vergadering voor het team. Let’s do it kids: plastic soep. We 
hebben niet ingetekend op het gratis schoolfruit. Het was een mooie impuls om 
het te lanceren: bewustwording en het leren eten van fruit.  
 

8. Start van het schooljaar 
De groepen zijn goed gestart. Met de kerst bespreken we de situatie opnieuw.  
Nieuwe leerkracht in groep 3. Ze is enthousiast en goed gestart. 



 

 

Invulling van de leerkrachten is positief. Anne-Marie is in elke groep al even gaan 
kijken. Iedereen heeft zijn of haar plekje weer gevonden.  
Veel stagelopers dit jaar. We zijn niet voor niets opleidingsschool.  
Vakleerkracht gym: We zijn erg tevreden en het heeft een duidelijke meerwaarde. 
Kwaliteit verhogend wat betreft bewegen en werkdruk verlagend voor de 
leerkrachten.  
 

9. Ateliers 
Ze staan weer ingepland en opgenomen in de jaarkalender. We zijn nog aan het 
onderzoeken hoe we onze zaakvakken hieraan kunnen hangen en de methodes 
die er zijn uit kunnen proberen. De eerste studiedag kom er iemand van de 
methode BlinQ en onze adviseur vanuit Kunst Centraal sluit aan en gaat dit met 
ons vertalen naar de ateliers. De ateliers zijn op maandag en vrijdag zodat alle 
ouders en collega’s er mee aan de slag kunnen gaan. 
 

10. Leerlingenraad 
Dit is al besproken bij punt PR. Er heeft een stuk in de Nieuwsflits gestaan. Nu 
moet het verder opgestart en uitgewerkt gaan worden. 
 

11. Peutergroepen i.c.m. ingekomen post  
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Anne-Marie doet hier verslag van. 
Er is nog geen reactie van de GMR. Linda neemt contact op met de voorzitter van 
de GMR.  
 

12. Rondvraag:  
- Kan de vergadering van 6 november verplaatst worden; Ja, naar maandag 5 november 
- Op 1 oktober hebben we 180 leerlingen dat is 23 meer dan twee jaar geleden; 
- Verdere plannen van aanpak naar aanleiding van de ouderenquête? Het was erg positief. 

We hebben er wel punten uitgehaald: vb. deur eerder open ’s ochtends ( 08.20 uur in 
plaats van 08.25 uur). We komen hierop terug.  
 

Sluiting: 22:01 uur 

Volgende vergadering:  MAANDAG 5 november 20.00 uur 


