
Notulen MR-vergadering dinsdag 17 mei 2016 

Aanwezig: Eelco, Anouk, Marlein, Ellen, Manon, Jacqueline (deels), Maaike van Veenendaal 

(tevredenheidsonderzoek) 

 

Formatie met Jacqueline 

De formatietelling komt uit op bijna 9. Dit betekent dat we kunnen starten met 9 groepen. In 

januari zouden we ook nog met een 3e kleutergroep kunnen starten wanneer we na 1 

oktober nog 15 aanmeldingen krijgen voor nieuwe kleuters. We zouden de huidige groepen 

4, 5 of 6 willen splitsen. Dit houdt in dat we volgend schooljaar een combinatie 5/6 of 6/7 

krijgen. Dit is nu nog niet bekend. 

Bij de volgende vergadering op 21 juni bespreken we de definitieve formatie. 

Het voorstel is om deze vergadering om 18.00 uur te houden, zodat we aansluitend een 

ouderavond kunnen organiseren over het tevredenheidsonderzoek, Covey en eventueel het 

rapport en de formatie. 

 

Begroting per school 

Dit is bij Jacqueline nog niet bekend. 

 

Tevredenheidsonderzoek met Maaike en Jacqueline 

We hebben de ruwe resultaten besproken en Maaike heeft hierbij uitleg gegeven. Dit wordt 

ook nog naar de leerkrachten teruggekoppeld. 

Ook wordt er vaak geen mening gegeven. Dit beïnvloedt de scores, omdat dit nu 3 punten 

geeft.  

Opvallende zaken 

- Het grootste deel van de respondenten (ruim 80%) is tevreden met de schoolkeuze. 

- Kwaliteitszorg wordt beoordeeld met een 3,4. Dit kan komen doordat veel mensen 

antwoorden met oneens op de items waarin gesteld wordt dat school vraagt naar de 

mening van ouders. De schoolgids wordt vaak genoemd in de opmerkingen. Ouders 

hebben deze al jaren niet ingekeken.  

- Aanbod: 3,6 



- Tijd en schooltijden: ouders zijn redelijk tevreden met de schooltijden. Er worden 

veel opmerkingen geplaatst, waarbij gesteld wordt dat er meer 1 op 1 aandacht 

wenselijk is, de klassen groot zijn en werkdruk voor leerkrachten hoog is. 

- Pedagogisch handelen: 4,0 

- Didactisch handelen: 4,0 

- Afstemming en bevorderen pro activiteit: 3,9 

- Schoolklimaat: 3,9. Een kwart van de respondenten is het er niet mee eens de zij 

goed geïnformeerd worden over de gang van zaken op school. Ze zijn wel tevreden 

over de nieuwsbrief en de groepennieuws. 

- Zorg en begeleiding: 3,3.  Dit wordt beoordeeld met een 3,3. Dit is opvallend omdat 

de inspectie dit met een goed beoordeelde. Deze score kan komen doordat veel 

mensen aangeven geen mening te hebben over een aantal stellingen. 

- Opbrengsten en beleid: 3,5  Met de stellingen dat de missie en visie van de school 

helder zijn, is een relatief kleine meerderheid het eens, ruim een kwart is het oneens. 

De vraag is of dit duidelijker aangegeven moet worden. 

Over de stelling dat dat de school ervoor zorgt dat de leerlingen geen last hebben van 

digitaal pesten heeft 66,3% geen mening, 23,1% is het hiermee eens en 10,6% 

oneens. De wens van de leden van de MR is dat er volgend schooljaar een 

gedragscode komt m.b.t. soc. Media. 

- The leader in me:  

46,2% is niet bekend met de betekenis. 

51,9% wil graag meer lezen over de materie. 82,7% zou het op prijs stellen 

beschikbare informatie te krijgen die op een eigen tijd kan worden ingelezen, 83,6% 

van de respondenten zou graag regelmatig een nieuwsbrief ontvangen over de 

voortgang van de invoering van TLIM. 

 

 

Oudervraagstukken 

Het is wenselijk dat er een gedragscode komt voor het gebruik van soc. media en het 

gebruik van mobiele telefoons. Dit moet zowel voor leerkrachten en leerlingen 

gelden. Het advies vanuit de MR is dat de mobiele telefoons onder schooltijd uit 

gaan. 

 

Volgende vergadering 

21 juni om 18.00 uur met aansluitend een ouderavond. 

 

 

 

 


