
Verslag vergadering 

MR basisschool De Grasspriet
d.d. 3-6-2015

aanwezig: Caroline van Veldhoven, Joerie van Looij, Maj-Britt van Daal, Teun van 
Lieshout, Christ Mandigers en Valerie Schurgers

afwezig: Kim Penners

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Ingekomen / uitgegaan
Geen ingekomen of uitgaande post.

3. Verslag vergadering 04-02-2015 en actiepunten
Verslag van 4-2 is vastgesteld.

4. Mededelingen: directie, team, ouders, oudervereniging, GMR/SKOZOK 
 We zijn bezig met de formatie voor komend schooljaar rond te krijgen.
Frits is per april met pensioen gegaan, Marij gaat per september met pensioen.
Groep1/2: Maj-Britt met vacature
Groep3/4: Kim P en Valerie
Groep 5/6: Lieke
Groep 7/8: Kim B

 Cito groep 8 van dit jaar viel tegen, hadden meer van de groep verwacht. Als extra 
wordt daarom nu de IEP toets afgenomen.

5. Instemming CAO overlegmodel personeelsgeleding
Volgens de nieuwe CAO regeling gaan we van 42,5 urige werkweek naar een 40 urige 
werkweek. We hebben de keuze tussen het basismodel en het overlegmodel; wij 
hebben gekozen voor het overlegmodel. Nu moet er nog een invoerplan gemaakt 
worden. Dit gaat via de directie in het team. 

6. Begroting overblijf
Het overzicht is duidelijk voor ons. We zien dat er ondanks de mindering in kosten 
nog steeds een flink bedrag over blijft. Ons advies is daarom om te investeren in iets 



dat ten goede komt aan de kinderen. Op voorwaarde van een investering gaan wij 
akkoord met de begroting.
Het probleem waar de overblijf ook nog mee blijft worstelen is dat er 
bovenbouwkinderen zijn die iets minder gemotiveerd zijn. Is hier een oplossing voor 
te bedenken met dit budget? 
Tip naar de overblijfcomissie om eens te overleggen met een BSO wat zij deze leeftijd 
kinderen aanbieden. Zou er voor dit budget niet een extra overblijfkracht (bij voorkeur 
een man!) kunnen komen met sportaffiniteit o.i.d? Ook zou de aula praktischer 
gebruikt kunnen worden als er overgebleven kan worden in klassen. 
Christ gaat 16-7 in overleg met de overblijfcommisie en bespreekt deze punten.

7. Schoolplan; vervolg (zie bijlage)
In het schoolplan zijn de hoofddoelstellingen uit het koersplan verwerkt. Hier zijn 
algemene doelen aan gekoppeld. Hoe de doelen concreet gemaakt worden staat 
vermeld in het schoolontwikkelingsplan. 
Op of aanmerkingen van het plan graag doorgeven aan Christ. Voor 1 augustus gaat 
dit naar de inspecteur. 
Maj-Britt haalt het stukje tekst van het instroombeleid uit de schoolgids en stuurt dit 
door naar Christ. 
De volgende MR vergadering kan hier dan namens de MR voor goedkeuring getekend 
worden.

8. N.a.v. de tevredenheidspeiling willen we de volgende 2 punten bespreken: 
- Veiligheid op weg naar school
Het probleem van veiligheid ligt vrijwel altijd bij ouders zelf. Hoe kunnen we ouders 
laten inzien dat het afzetten of ophalen met de auto soms tot gevaarlijke situaties leidt?
- Aandacht voor pestgedrag
Per 1 augustus zal er een vast aanspreekpunt moeten komen voor pestgedrag, dit zal in 
eerste instantie de vertrouwenspersoon van school zijn. Voor augustus komt er vanuit 
SKOZOK een veiligheidsplan, met daarin een pestprotocol. Daarna kunnen we dit 
schoolspecifiek maken. 
We gaan na of dit punten zijn voor de informatieavond. In ieder geval bliujven deze 
punten de komende tijd onze speerpunten.

9. Rondvraag en afsluiting
 Wie volgt Frits op in de MR? We zullen het hier in het team over hebben.

 Kunnen we de pauzehap beperken tot enkel fruit? Dit staat bij het team op de 
agenda voor komend schooljaar. Teun maakt een opzet van een brief voor ouders 
en stuurt deze door naar Maj-Britt en Kim P.



Actiepunten:

3-6-2015: Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een folder van het kindcentrum. 
Christ houdt ons op de hoogte.

3-6-2015: Teun maakt opzet brief pauzehap en communiceert hierover met Kim P en Maj-
Britt.

22-4-2015: Joeri neemt contact op met Cindy Dijkhoff over aanwezig zijn bij een MR-
vergadering. 

22-4-2015: Maj-Britt, Hein en Kim bespreken in team ideeën over communicatie visie aan 
ouders. 


