
MR vergadering  dinsdag 11 oktober 2016 

 
Aanwezigen: Monica van den Eshof, Coen Ronteltap, Jan Westland, Marja de Haas, Kari Klink, 

Katja Hristic, Mariette Valkenburg, Gerard Bosman, Mariëlle v.d. Schoor, Jan Stijger, Gulhan 

Girgin. 

Notulist deze keer: Gerard. 

 

19.45 uur          Opening en welkom 

19.50 uur          -Ingekomen post/MR e-mail 

      -Taakverdeling MR; keuze van voorzitter,  

      secretaris en GMR afvaardiging. 

20.00 uur       ‘Windasfriends’ Jan Stijger.  

20:15 uur          Mededelingen beleidsteam 

                 -Oktobertelling, welke gevolgen heeft dit voor ‘t nieuwe  

             schooljaar. 

20.45 uur          GMR terugmelding en vooruitblik 

  Bespreken hoe wij dit gaan doen/ oppakken? 
-GVO 0,75 uur per week. Een docent wordt geleverd. 

-CAO  evaluatie omtrent werkdruk, proffesionalisering, taakbeleid/inzetbaarheid, 

duurzaamheids uren. 

21.00 uur          Speerpunten MR. 

  Visie/missie: 

   - bouwstenen bespreken van de ouderavonden. 

    - top tien maken van de “poppen” ideale ouder/ leerkracht. 

 

21.25 uur       Planning vergaderingen, jaarplanning agenda 

21.30 uur          Rondvraag/ sluiting 

 

 
Vaste jaaragenda: 
Oktober/November: Oktobertelling 
December: Begroting 
Maart: Vakantieplanning volgend schooljaar 
Juni: Groepsindeling volgend jaar 

 

 

Na een enkel hartelijk woord van Jan beginnen we vanavond met het woord aan 

gast Jan Stijger. Hij vertelt over de WFF, Windas Friends Forever, een steunfonds 

voor Het Windas. 

Het aantal participerende teamleden in het WFF is 75%, het percentage ouders is 

slechts 10%. Jan wil graag interessante excursies sponsoren. Het is dringend nodig 

om meer ouders te laten doneren aan de WFF. Alle aanwezigen zijn enthousiast en 



we gaan de komende tijd meer aandacht vragen voor de WFF, bij ouders en 

bedrijven. Marielle en Coen gaan nog verder praten met Jan. 

Om 20.26 verlaat Jan de vergadering. 

 

Rondvraag: Katja vraagt of er nog schoolzwemmen is. De gemeente heeft er geen 

geld meer voor over.  

 

Gerard vraagt aandacht voor een zorgvuldige invoering van het Lerarenregister. 

Geen overhaaste, onvolledig doordachte invoering door Primo. Tijdens de GMR van 

28 november wordt dit punt behandeld en zal vanuit de GMR vertegenwoordigers 

scherp op dit punt gemonitord worden. 

 

Monica noemt de GMR: het zou fijn zijn wanneer er een afgevaagdigde in de 

commissie financien zou komen namend Het Windas. Marja wordt voorgedragen. 

 

Taakverdeling MR: Deze blijft zoals afgelopen jaar. 

 

Mededelingen beleidsteam. 

Er zit een gestage groei in het aantal leerlingen. 2015 288; 2016 307. We zijn nu 

echter wel aan onze grens gekomen. ‘Loep’ krijgt een nieuw gebouw. Dit kan een 

aantrekkende werking hebben voor Loep. Wat willen we met de groei van de 

school? Wie weet een oplossing?  

 

Coraline is nog erg ziek. We hopen dat ze stabiel wordt. Jeniffer komt voor de 

kerstvakantie helemaal terug. Katja merkt op dat bij ouders van groep 5 er 

onduidelijkheid was over de ondersteuning van Jeniffer door leerkracht Jasmine in 

groep 5. Marielle zal informatie geven over de status van deze ondersteuning.  

 

In groep 7 is een leerkracht van een andere school aan het herintegreren. 

 

IKC Mundo: Een feit per 1 januari. Er komt een begeleider voor het integratietraject 

met de peuterspeelzaal. 

 

De onderwerpen ‘bibliotheek’ en ‘computers’ schuiven op. 

 

Visie- en missiedagen. 

Marielle is erg enthousiast over de twee dagen ‘visie en missie’ Er zijn ook twee 

ouderavonden geweest over dit onderwerp. Er worden twee bladen met de ‘uitslag’ 

van de brainstormsessies uitgedeeld. De ouders hebben een heel goed gevoel bij de 

school.  

Tijdens deze MR is het doel om de kwaliteiten van de leerkrachten en ouders te 

verzamelen en om de te versterken en de sterke punten verder te bespreken. 

 



Kwaliteiten ideale ouder en ideale leraar. 

Vanwege tijdgebrek wordt afgesproken dat Kari de opmerkingen op de poppen gaat 

inventariseren en via de e-mail met de andere MR leden communiceren.  De MR-

leden zullen dan hun top-5 terugsturen waarna Kari een overzicht rondstuurt met 

de 10 MR kwaliteiten voor de ideale ouder en de ideale leerkracht. 

 

Te verbeteren punten. 

De 4 belangrijkste verbeterpunten worden tijdens deze vergadering besproken. 

Informatie en communicatie  

De digitale communicatie wordt gewaardeerd. Nieuwsbrieven, Parnassys, Facebook. 

Leerkrachten dragen aan het eind van het schooljaar hun klas over. Dat gebeurt zo 

zorgvuldig mogelijk; het kan altijd nog beter.  

Beweging & Sport: 

Er is dit jaar een extra gymles door een vakleerkracht. Er kan nagedacht worden 

over meer beweging tijdens de lessen. 

Kleinere klassen: 

Dit punt komt jaarlijks in de MR aan bod. Helaas is de klasgrootte zeer afhankelijk 

van het beschikbare budget. Alles wordt in het werk gesteld om de klasgrootte zo 

acceptabel mogelijk te houden. De middelen hiervoor voor het windas zijn daarin 

helaas beperkt. 

Overblijf: 

De medewerksters van de overblijf moeten ook een cursus volgen t.a.v. het gedrag 

van de kinderen. Wellicht de Kanjertraining. De leerlingen moeten zich altijd 

normaal gedragen. Sommigen zijn de wacht aangezegd.  

Vervolg: 

Deze speerpunten in de verbetering komen dit jaar elke vergadering terug om te 

evalueren en nog meer verbeterpunten te identificeren. 

 

Planning vergaderingen. 

November: 29ste, met speerpunten en begroting. Februari 7, algemene zaken, april 

18, voorlopige formatie en vakantieplanning en juni 20: invulling klassenbezetting 

door teamleden. 

 

Sluiting. 

Om 21.52 sluit Jan de vergadering. 

 

Acties. 

Kari: Stuurt kwaliteiten leraren en ouder rond in MR. MR leden melden 5 punten 

terug aan Kari. Kari stuurt de 10 MR punten weer rond aan MR leden. Voor oktober 

afronden. 

 

Allen: Nadenken en informatie vergaren bij ouders over verder verbeterpunten die 

de te versterken punten verder kunnen verbeteren. 


