
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Datum: 29 oktober 2018  
   
Onderwerp: Notulen MR 
_ 

 

 
KBS Crescendo 

MR 
Luitstraat 9   

1312 LHAlmere 
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Aanwezig: Daphne(voorzitter), David, Felix, Maarten, Stefanie (notulist). 
 

1. Oudervereniging  
Rox van de ouderverening wilde graag aanschuiven. Tijdens de jaarvergadering zijn er 
bepaalde ideeën onstaan om te kijken hoe de OV met andere scholen goed kan gaan 
samenwerken zodat bepaalde dingen misschien voordeliger ingekocht kunnen 
worden. Zeker nu het jubileum er aan komt en dit ook geldt voor de Lichtboei. Rox 
zou hierover toelichting geven omdat zij al contact had gehad met andere scholen. 
 

2. Vaststellen notulen 17-9-2018 
De Notulen zijn doorgenomen en aangepast. Nu goedgekeurd. Olga mag de notulen 
op de website plaatsen. 
 

3. Actiepunten vorige vergadering bespreken 
 

Actielijst 
 

 

Wat: Evaluatie: 
Ouderverening vragen hoe het zit met de 
gelden? Is het nog steeds een ouderverening of 
een ouderraad? Wie is er verantwoordelijk voor 
de gelden? 

Nog niet gedaan. Kunnen het mogelijk  vragen als 
Rox de volgende vergadering aansluit? 

Jaarvergadering OV en MR verplaatsen naar 
dinsdag 9 oktober 

De jaarvergadering is verschoven en geweest. 

Adviesgesprekken bespreken in het 
bouwoverleg bovenbouw 

Het is besproken tijdens een LTO van de 
bovenbouw. Tijdens de adviesgesprekken in 
groep 6-7-8 mogen de leerlingen de laatste 5 min. 
van het gesprek aansluiten. De 
voortgangsgesprekken van groep 5 t/m groep 7 
zijn alleen met de ouders. Bij de 
voortgangsgesprekken in groep 8 zitten de 
leerlingen erbij. 



 

 
 

 

 

 

Huishoudelijk reglement per mail versturen naar 
iedereen 

Gedaan. 

Inhoud jaarplanning scannen en mailen naar 
ieder lid 

Gedaan. 

Zakboek bestellen voor ieder lid Nog niet gedaan. Stefanie vraagt of het echt 
nodig is dat iedereen een zakboek heeft. Ter 
inzage kun je hem altijd lenen bij Stefanie. Het 
zakboek kunnen wij altijd raadplegen tijdens de 
vergaderingen. 
Felix zou graag het zakboek meenemen om te 
bekijken en te zien of hij het voor hem 
aangeschaft moet worden. De gelden zijn er 
overigens wel. 
Actiepunt voor de volgende vergadering. 

Agendapunt voor elke vergadering 
Communicatie 

Daphne zal het punt Communicatie elke 
vergadering op de Agenda zetten. 

 
4. Communicatie 

Tijdens de studiedag hebben we in het team besproken hoe de communicatie 
verloopt. Elke week op vrijdag wordt het team geïnformeerd over wat er die week 
voor belangrijke dingen zijn gebeurd en wat er de komende week op de planning 
staat. Ook kunnen de teamleden goed zien wie en wanneer iemand aanwezig is. 
Elke leerkracht informeert zelf de klassenzaken naar de ouders.  
 
Het nieuws in het CC-tje is veranderd. Belangrijke gebeurtenissen en evaluaties staan 
in het CC-tje. Het nieuws uit iedere groep verspreiden de leerkrachten nu zelf. Dit om 
teleurstelling te voorkomen als er groepen zijn die geen input hebben.  
Bij afwezigheid leerkrachten wordt dit gecommuniceerd vanuit de directie. Ouders 
van de desbetreffende groep krijgen een mail en hoe wij het voor de groep oplossen. 
 
De voortgangsgesprekken en de kijk-informatiemiddag zijn geweest. De leerlingen 
konden de ouders goed vertellen hoe wij in de groep werken en ouders zijn goed 
geïnformeerd over de voortgang van hun kind. De voortgangsgesprekken waren snel 
zo na de zomervakantie. Hierdoor was het soms lastig om een leerling goed in kaart 
te brengen. Daphne geeft aan dat er op sommige scholen na ongeveer 3 weken na de 
zomervakantie oudergesprekken zijn waar de ouders vertellen over hun kind. Ouders 
geven tijdens dit gesprek aan: 
- wat de kwaliteiten en eigenschappen zijn van het kind 
- hoe het kind het beste leert en wat heeft hij daarvoor nodig heeft 
- wat zijn de aandachtspunten van het kind. 
Dit vanuit de ouders zodat de leerkracht het kind beter leert kennen en de driehoek 
van leerkracht, ouder en kind hechter wordt. 
Misschien een mogelijkheid om dit verder te bekijken hoe het team hier tegenover 
staat? 
 

5. Vanuit de directie 
- Ouderavond groep 5 



 

 
 

 

 

 

Tijdens de ouderavond van groep 5 waren er 11 à 12 ouders aanwezig. De sfeer 
tijdens de avond was goed. In het begin van de avond verliep het wat moeizaam. 
Daarna trok het bij. Het vertrouwen moet weer groeien. Eerst zien dan geloven. 
De ouders hebben tijdens deze avond informatie gehad over hoe er nu met de groep 
gewerkt wordt. De leerlingen hebben op cognitief vlak een achterstand opgelopen.  
De leerkrachten hebben verteld hoe ze de achterstanden willen gaan inlopen en 
welke stappen zij ondernemen op didactisch gebied. 
Passend Onderwijs is ook ingeschakeld om de groepsdynamiek te verbeteren en te 
kijken wat de hyaten zijn. Binnenkort krijgt de groep een les in de gymzaal van 
iemand van Passend Onderwijs en directie, IB-er en leerkrachten zijn observators. Zij 
gaan kijken hoe kinderen in een bepaalde situatie reageren. Hierna is er een 
nagesprek om te bespreken wat er allemaal is gebeurd tijdens de les en hoe ze het in 
de groep verder gaan oppakken.  
Ouders zijn tevreden hoe het nu gaat en ook over hoe de communicatie nu verloopt. 
 

6. De Begroting 
We hebben de begroting ingezien en hebben vragen daarover kunnen stellen. De 
begroting moet nu eerst met het Stafbureau worden besproken en vervolgens 
kunnen wij hem, na eventuele aanpassingen, accorderen. 
 

7. Tevredenheidsonderzoek 
Bij dit onderzoek is er gekeken naar Medewerkerstevredenheid, 
Leerlingtevredenheid en Oudertevredenheid. De vragen waren summier en redelijk 
algemeen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de Medewerkers 
benedengemiddeld hebben gescoord. De Leerlingen hebben bovengemiddeld 
gescoord en de ouders hebben gemiddeld gescoord maar wel tegen de ondergrens 
aan. Dit betekent dat de leerlingen vorig schooljaar uit de groepen 7 en 8 met plezier 
naar school gingen en waar wat minder gescoord werd dat dat binnen de stichting 
ook lager heeft gescoord. Ouders waren meer tevreden dan dat er binnen de MR 
gedacht werd en dat door de wisseling in directie wel wat werkplezier ten koste is 
gegaan bij de medewerkers.  
Omdat dit een onderzoek is wat stichting breed is afgenomen waren de vragen erg 
algemeen.  
Directie zou graag in april/mei 2019 een nieuw tevredenheidsonderzoek willen 
uitvoeren met meer specifieke vragen rondom onze school om te kijken of wij een 
jaar verder toch meer tevreden zijn geworden over onze school. 
 

8. Formulier verlenging schoolplan 
De MR gaat akkoord.  
 

9. Invulling vergaderingen 
Welke agendapunten gaan we hanteren de komende vergaderingen. 
Communicatie is een vast agendapunt. 
Vanuit de directie/team en ouders is een vast punt op de agenda. 
Daarnaast houden we de punten aan die er in de map van de MR staan welke voor 
onze school van toepassing zijn. 
 



 

 
 

 

 

 

10. Planning vergaderdata MR 2018-2019 
Dinsdag 27-11-2018 
Maandag 14-01-2019 
Maandag 11-02-2019 
Maandag 15-04-2019 
Maandag 27-05-2019 en/of maandag 17-06-2019 
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. 
 

11. Afsluiting 
Eindtijd: 21.00 uur 

 

Actielijst 
 

  

Wat: Wie: Wanneer: 
Ouderverening vragen hoe 
het zit met de gelden? Is het 
nog steeds een 
ouderverening of een 
ouderraad? Wie is er 
verantwoordelijk voor de 
gelden? 

 Agendapunt volgende 
vergadering en dan navragen 
bij de OV 

Uitleg accounts Daphne Olga uitnodigen voor de 
volgende bijeenkomst 

Rox uitnodigen voor de 
volgende bijeenkomst 

Daphne z.s.m. 

Zakboek bekijken om te 
kijken of deze besteld moet 
worden 

Felix Bespreken tijdens de 
volgende vergadering. 

 
 


