
Notulen MR vergadering 21 maart 2018  
  
Aanwezig:  Bouvien, Marlijn, Eelco, Karin, Monique en Ellen 
   
Notulen vorige vergadering 
·         De  notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 
   
Welkom en afscheid 
  
Karin van der Looy wordt MR lid. Welkom! 
  
Eelco zal aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van de MR. 
Doordat het e-mailadres van de MR niet goed werkt hebben wij blijkbaar e-mails gemist op onze 
oproep voor de vervanging van Marlijn. 
   
Marlijn neemt afscheid. We danken Marlijn hartelijk voor al haar inzet. 
  
Uitslag oudertevredenheidsonderzoek 
 
MR adviseert Jacqueline om in de nieuwsbrief een terugkoppeling te zetten over de uitslag van het 
oudertevredenheidsonderzoek. Zo voelen ouders zich gehoord en weten ze wat eruit gekomen is en 
hoe school aan deze punten gaat werken.  
 
Tip vanuit de MR voor Jacqueline: onze eigen raadpleging en die van BasisBuren naast elkaar leggen 
en kijken welke punten overeenkomen. Welke punten hebben we al opgepakt en wat is daarvan het 
resultaat? En waar gaan we nu mee aan de slag? 
 
Wederom valt “communicatie” op. We hebben dit uitgebreid besproken en willen hier dus een 
werkgroep voor opzetten.  
  
Schooltijden vanaf 2018-2019 
  
De MR stemt in met de nieuwe schooltijden: 
8.30 uur tot 12.00 uur  - 13.00 uur tot 15.00 uur 
Woensdag en vrijdag van 8.30 uur – 12.30 uur 
  
Ongeoorloofd verzuim  
  
Voor de voorjaarsvakantie waren er veel kinderen ziek, er heerste duidelijk een griepgolf. Dat ging 
dus niet alleen over de vrijdag. De dagen/weken ervoor waren er ook veel absenten.  
 
Daarnaast zijn er altijd ouders die netjes verlof aanvragen en die krijgen dit wel/niet van Jacqueline. 
Wij kunnen ervan uitgaan dat Jacqueline hier zorgvuldig en juist mee omgaat aangezien zij hiervoor 
ook verantwoording moet afleggen.  
Indien er kinderen zijn die ongeoorloofd afwezig zijn wordt dit automatisch via ons absentiesysteem 
doorgegeven aan de leerplichtambtenaar (met eventueel een boete als gevolg).  
 
Evalueren portfolio’s, rapporten en inloopmiddagen. 
Het bevalt allemaal goed. Ouders zijn tevreden.  
Tips vanuit de MR: 

● volgend schooljaar afwisselend de woensdag en de vrijdag als portfoliomiddag gebruiken.  



● goed op de jaarplanning letten, zodat er geen portfoliomiddag in de week van de 
rapportgesprekken of een leiderschapsdag valt. 

● 1x in de 6 weken of 1x in de 2 maanden portfoliomiddag. Elke maand is veel.  
● Direct na schooltijd is misschien handiger voor ouders, dan hoeven ze niet eerst naar huis te 

gaan en om 14.00 uur terug te komen. We hebben dit besproken en uitgelegd dat hiervoor 
bewust voor gekozen is. 

● de lay-out van het rapport wordt erg simpel bevonden. Het vorige rapport was voorzien van 
meer lay-out en plaatjes waardoor het een echt “schoolrapport” was. Deze versie is zo na te 
typen door iedereen en mist dus persoonlijke touch van de school.  

   
 VO in de gemeente Buren 
https://www.gelderlander.nl/rivierenland/buren-krijgt-een-middelbare-school~aec821c7/ 
https://www.zakengidstiel.nl/nieuws/algemeen/376008/krijgt-buren-middelbare-school- 
  
Het artikel suggereert dat er overleg is geweest met onze stichting. Ons GMR lid Thea van Tuil wist 
echter van niks. Ook niemand van de MR heeft hier iets over gehoord. 
Aan Jacqueline vragen of ze dit bij Mark wil navragen.  
  
Volgende vergaderdata MR 
Woensdag 23 mei 19.30 – 21.30 
  
  
  Instemming Advies Ter info Vaststellen 

Jaarverslag 2015 - 2016     11-10-2016   

Jaarplan 2016 – 2017 11-10-2016       

Jaarverslag MR 2015 - 2016       11-10-2016 

AMN eindtoets   15-11-2017     

Jaarverslag 2016 – 2017         

Jaarplan 2017 - 2018         

 Schooltijden 2018 - 2019  21-03-2018       
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