
      

 
MR-vergadering 

Datum: 30 mei 2016 
Locatie: Koffiekamer De Schatkist 

Aanvang: 20.00 uur. 
Aanwezig: Pearl, Peter, Ilona, Tanja, Maaike, Huub, André, Monique en Eefje 

Afwezig: Daniëlle 
 

 Actiepunten vanuit vorige MR-vergadering   

Actie Door Wanneer Afgerond 

Pearl mailen met uitnodiging 30 mei 
 

Eefje zsm ja 

Stukje in journaaltje bouwplannen 
 

Huub zsm ja 

Stukje in journaaltje inzet formatie 
 

Huub zsm ja 

Enquête afnemen onder ouders 
 

MR Oktober 2016 nee 

In juni op de agenda zetten: 
- Presentatie schoolplan 

bekijken en stand van zaken 
bespreken 

- Resultaten bespreken nav 
analyses 

- Toelichten begroting 
- Formatieplaatje bespreken 

 

 
Maaike 
 
 
Allen  
 
Huub 
Allen 

Juni 
 
 
 
 
 
 
30 mei 

Nee 
 
 
 
 
 
 
nee 

Onderwijs in beweging: Presentatie 
Pearl terugkoppelen naar team 
 

Huub/Maaike Na de 
meivakantie 

nee 

In het team nieuw MR lid werven 
 

Huub/Maaike zsm ja 

 
 
 
1.Opening en doornemen notulen en actiepunten  
Jessy neemt de taak van André komend schooljaar over. 
 

2.      Doelen en aandachtspunten: terugkoppeling / ervaring Co-directeurschap, 
Peuterspeelzaal en Coöperatief leren (Slimplan) en onderwijs in beweging . 
- De verbouwing en het schilderwerk van de peuterspeelplaats zijn bijna klaar. 

 



Er zit groei coöperatief leren. De leerkrachten gebruiken op dit moment 3 
verschillende werkvormen. Naar het einde van het schooljaar toe, is de wens dit uit te 
breiden naar 5 verschillende werkvormen. Leerkrachten gebruiken de werkvormen al 
regelmatig, maar het is nog geen automatisme.  

- Er is contact tussen de directie van de Schatkist en de directie van het Bravo 
college. 

Zij plannen samen een moment om te praten over de onderwijskundige 
ontwikkelingen. 
 
3.Status Bouwplannen 
De laatste vrijdag van het schooljaar wordt de aula van de school leeggeruimd, zodat 
de bouw kan beginnen. 
Er zijn drie offertes opgevraagd van bouwbedrijven, waar er één uit gekozen gaat 
worden. Daarnaast heeft de kleurencommissie de kleuren van het interieur gekozen. 
 
4.      Samenwerking MR & OR 
Dit punt doorschuiven naar de volgende bijeenkomst. 
 
5.      Voortgang onderwijskundig perspectief: rendementen  
De opbrengsten op de Schatkist zijn heel hoog. Op de studiedag hebben we 
gesproken over het onderwerp: hoe dagen wij onze kinderen op maat uit?  
 
6.      Vaststelling concept begroting/formatie plan incl. structurele planning 
groep 4 
Monique is volgend jaar groepsleerkracht met een extra taak: coördinator 
onderwijsontwikkeling cluster 14 (Boogurt en Schatkist).  

Vrony neemt als KO-er afscheid op de Schatkist, zij gaat op BS de zonnewijzer 
werken. Op De Schatkist komt volgend jaar een nieuwe KO-er: Monique van den 
Reek. Zij heeft voorheen gewerkt op De Smelen in Valkenswaard. 

Kijkend naar de groepen en de leerlingen, hebben we gekozen voor homogene 
groepen. We hebben de voordelen en de nadelen van heterogene groepen en 
homogene groepen tegen elkaar afgewogen en hebben gekozen voor een 
structurele oplossing. Een combinatiegroep richting groep 7/8 is niet wenselijk en na 
1 of 2 jaar weer switchen vinden we een nadeel. 
We hebben volgend schooljaar een groep 5 van 34 leerlingen, waarop we 0,45 extra 
formatie kunnen zetten. We willen het lesrooster zo invullen dat de instructies van de 
hoofdvakken gegeven kunnen worden op de dagen/dagdelen waarop er twee 
leerkrachten zijn. Daarnaast willen we bij expressievakken, gym, wereldverkenning, 
gebruik maken van elkaars kwaliteiten, door te werken in de miniteams. 

De MR stemt in met formatieplan, bestaande uit 2 groepen 1-2, groep 3, groep 4, 
groep 5, groep 6, groep 7, groep 8. 

Verder hebben we twee vacatures in te vullen, in de onderbouw en middenbouw. 
Komende week vinden er gesprekken plaats tussen kandidaten en directie. Het 
voorstel wordt geopperd om twee mensen (leerkrachten en/of MR leden) de 
gesprekken bij te laten wonen, voor draagvlak. 

Naar verwachting is begin juli de formatie rond. 



7.      Rondvraag incl. onderwerpen voor enquête ouderonderzoek, lijstje van 
onderwerpen m.b.t . zorgen/behoeftes en verwachtingen voor nieuwe 
ontwikkelingen toevoegen aan notulen ( tot nu toe: veranderende lestijden, 
combiklassen, huisvesting, peuterspeelzaal, verbouwing, skozapp, traktaties, 
basispakket 30 euro ouderbijdrage en pluspakket extra buitenschoolse activiteiten 
gerelateerd aan themas techniek, drama en muziek: zoals typecursus, muziekles, 
drama, regionale dingen ) 

 

Onderwerpen voor de enquête in oktober tot nu toe: 
- Veranderende lestijden 
- Combiklassen 
- Verbouwing / Huisvesting 
- Peuterspeelzaal 
- SKOZapp 
- Traktaties 
- Basispakket / pluspakket onderwijs in beweging  

 

 Actiepunten: 

 

Actie Door Wanneer Afgerond 

In het journaaltje afscheid groep 8 
en de cito resultaten vermelden. 

Huub / 
Martijn 

zsm nee 

In het journaaltje de indeling van de 
groepen en nieuwe KO-er bekend 
maken. 

Huub zsm nee 

 


