
 

 

 

Notulen MR vergadering 16 januari 2019 
 

Naam e-mailadres Aanwezig Afwezig 

Leerkrachten mrzandloper@ronduitonderwijs.nl   

Martijn Cohen m.cohen@ronduitonderwijs.nl x  

Erika Meijer e.meijer@ronduitonderwijs.nl  x 

Amy Bruin - Burger a.bruinburger@ronduitonderwijs.nl  x  

Ouders mrzandloper@ronduitonderwijs.nl   

Ferry Konijn fjmkonijn@hotmail.com x  

Birgitta Kramer birgittakramer@solutionsinfood.nl x  

Lotte Beemsterboer mail@lottekremer.nl x  

Overig    

Marianne Verboom directiezandloper@ronduitonderwijs.nl x  

1. Opening: 
- Erika afwezig 

 

2. MR notulen 14 november:   
- MR Notulen goedgekeurd, deze kunnen op de site (Martijn) 
 

3. RIE: 
- Afgelopen week is Joep met iemand voor de RIE weer door de school ge-

lopen, er komt een nieuw rapport voor de voorjaarsvakantie.  
- Joep is begonnen met een aantal kleine, makkelijk op te lossen, punten uit 

de RIE uit te voeren. Zo zijn er ruim 60 stopcontacten beveiligd. 
- Maandag 21 januari heeft Marianne overleg met het onderhoudsbedrijf en 

worden een aantal RIE punten mee genomen. 
- Qua schoonmaak zijn we een van de schoonste scholen van Ronduit. 
- Nieuw rapport van de RIE op de volgende agenda + Joep hiervoor uitnodi-

gen. 
 

4. Meerbegaafdenbeleid: 
- Het team heeft een scholing gehad op meerbegaafden en hoogbegaafden, 

er is een werkgroep opgericht en er is een enquête uitgezet. 
- Planning is gemaakt.  
- Er is een begin gemaakt bij de kleuters + smart games worden ingezet. 



 

2 

 

- Volgende MR Mayke vragen voor CITO + Meerbegaafdenbeleid. 
 

5. Schoolplan 2019 Zandloper: 
- Het oude meerjarenplan van de Zandloper liep van 2015-2019.  

o De meeste punten zijn volgens planning ingevoerd en uitgevoerd.  
o Nieuwe methode begrijpend lezen is niet volgens planning, maar 

was ook te vroeg om te vernieuwen en aangezien CITO toetsen zijn 
veranderd, zijn de eisen aan de methode ook veranderd. 

o Functiemix en lerarenregister zijn afgeschaft. 
- Jaarplan 2018/2019, tussentijdse evaluatie: 
- 5gelijkedagenmodel: evaluatie ingezet 
- Brede school: evaluatie loopt, 2e blok wordt voorbereidt 
- Visie en missie: kernwaarden zijn vastgesteld en worden verwerkt in nieu-

we format voor 2019-2020 
- Scholingsplan Team: werken met meer en hoogbegaafden, bewegend le-

ren afgerond. Gedrag staat gepland voor april, executieve functies scholing 
vind nu plaats. 

- GMR vraag: hoe wordt het meerjarenbeleidsplan 2015 -2019 geëvalueerd? 
(Martijn) 
 

6. Enquête evaluatie nieuw rooster: 
- 4 februari is er weer een leerling raad, Martijn deelt de enquêtes dan uit, 

zodat de leerlingen die week de enquête kunnen uitzetten in de klassen 5 
t/m 8, groep 3 en 4 zal mondeling door de leerlingen uit de leerling raad 
gedaan worden. 

- Team heeft ook een enquête ingevuld 
- Volgende MR uitkomsten Team + leerlingen bespreken + Enquête voor 

ouders uitzetten. 
 

7. GMR: Ter instemming 

a. vakantie rooster 
- Akkoord.  

- Voorkeur voor het inzetten van de studiedagen in juni voor een paar dagen 
/ lang weekend om de 9 weken tussen de meivakantie en de zomervakan-
tie te onderbreken. Wel wat verwarring of dit nu mogelijk is voor de scholen 
met 25 lesuren/week. 

b. Functiehuis 
- Akkoord  

c. Reiskosten 
- Akkoord  

 
8. GMR ter informatie: 

a. Tussentijdse cijfers: 
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- Reserves voor personeelskosten staan op 0. En we willen daarop bezuini-

gen? Hoe denkt Ronduit dit te bereiken, er komt toch alleen maar meer 

personeelstekort?  

b. Begroting: 
- Als de lijn zo doorgaat, met bijna 1 miljoen tekort, hoe gaat dit dan verder? 

Is het meerjarenplan niet te rooskleurig? 

c. Vervangingsfonds: 
- We zijn een aantal jaar uit het vervangingsfonds gegaan omdat dit te duur 

was, nu weer terug. Hoe zit het dan met de basispool? Krijgen we zo geen 

dubbele kosten? Daarnaast: waar haalt het vervangingsfonds zijn perso-

neel vandaan en garanderen ze wel genoeg personeel? 

d. Inspectieresultaten: geen opmerkingen 

e. Privacy reglement: 
- Duidelijk reglement, maar moet ook naar het team, niet iedereen ijs hier-

van voldoende op de hoogte 

f. Ziekteverzuim: 
- Hoe is het leegloop% van de basispool te verklaren?  

 
9. Rondvraag: 
- 15 maart is er een staking gepland, komen er Ronduit breed ludieke acties, of 

samen met SOVON en SAKS? 
- GMR Thema 12 feb: speciaal onderwijs vs. basisonderwijs: een kijkje in de 

keuken bij het speciaal onderwijs. 
 
Volgende MR: woensdag 6 maart 2019 
 

Actie-, status- en besluitenlijst 
 

Actielijst 

Actie  Wie Wanneer 

   

 

 

Agenda volgende MR 

Agenda MR maart’19 Wie 

Definitieve versie evaluatie enquête voor ouders + bespreken enquête 

kinderen + team 

Allen  

Mayke uitnodigen:  CITO + Meerbegaafdenbeleid Martijn 

Joep uitnodigen - RIE Martijn 
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Vergaderdata 2018-2019 
 

MR   GMR (obs De Zes Wielen- Oudorp) 

Dinsdag 18 september 2018 Maandag 24 september (Ferry, Erika) 

Woensdag 14 november 2018 Dinsdag 20 november (Ferry, Martijn) 

Woensdag 16 januari 2019 Woensdag 23 januari (Ferry, Amy) 

 Dinsdag 12 februari (Thema) 

Woensdag 6 maart 2019  

Woensdag 3 april 2019 Donderdag 11 april (Ferry, Erika) 

Woensdag 12 juni 2019 Dinsdag 18 juni (Ferry, Amy) 

  

 
Birgitta Kramer, 21-1-2019 


