
Notulen MR-vergadering 
Datum: 6 maart 2017    Voorzitter: Edwin  
Aanvang: 19.00 uur           Notulist/actielijst: Anoek 
Locatie: Schoolplein 
 
Aanwezig: Edwin van Anraad, Loes Thomas, Thijs Kok, Nicole Maarse, 
Anoek van der Leest, Joëlle Rennen, Fleur van Walbeek 
 
 
pt Onderwerp Status I / M / B 

(I = Informatief) 
(M= 
Meningvormend) 
(B = 
Besluitvormend) 

Actie 
door: 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda 
 

B 
 
 

Edwin 
 

2. Verslag en actiepunten vorige bijeenkomst  
• Thijs heeft een lijstje gemaakt van de 

online oefenstof per bouw. Dit gaat 
binnenkort mee met de nieuwsbrief;  

• Lijstje bevoegdheden MR is rondgestuurd. 
• Er zijn beelden gemaakt van de vorige 

twee Thematheaters: het geluid is echter 
helaas te slecht. De volgende keer moet 
de camera dichterbij staan om het geluid 
beter op te nemen. Het zou handig zijn als 
een ouder het filmen op zich kan nemen. 
Thijs gaat een oproep doen via de 
klassenouders;  

• Het contact met OC is gelegd.  

I/M 
 

Edwin 
 
 
 

3. Ingekomen stukken 
Opmerking van Edwin: Bij het afspelen van 
YouTube-filmpjes in de klas worden er 
gegeregeld reclamefilmpjes vertoond vóór het 
bedoelde filmpje. Hij stelt voor om Add blockers 
te installeren op alle computers, zodat dit 
voorkomen wordt. Het team gaat hiermee aan de 
slag. 

I/M 
 

Edwin 

4. Onderwerpen    



 Agendapunten: 
Speerpunt: Duurzaamheid/MVO 
Vanuit de oudergeleding komt de vraag of de 
school meer kan doen op het gebied van 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). In het meerjarig schoolplan 
(opgesteld in juli 2015) is dit onderwerp helaas 
onbenoemd gebleven, terwijl dit wel passend is 
in de huidige tijd en onder de ouderpopulatie van 
deze school. Het gaat erom hoe je wilt dat we 
met zijn allen met elkaar en met onze leefwereld 
omgaan. Dat je als school leiders van later wilt 
afleveren die niet alleen slimme keuzes maken, 
maar daarbij ook rekening houden met de impact 
van hun beslissingen op mens en natuur.  
 
MVO kan op drie verschillende gebieden, op 
allerlei niveaus (met een paar voorbeelden):  

- gezondheid: hoe zorg je dat je 
personeel en de leerlingen gezond 
blijven? Klimaat in de klassen, 
beweging, buiten zijn, contact met de 
natuur (bijv. groenere schoolpleinen); 

- milieu: wat kun je doen voor een 
betere wereld? Energiebesparing (ook 
financieel gunstig), afvalverwerking, 
gebruik van biologische producten 
(schoonmaak, maar bijv. ook 
aanbieden van biologische 
schoolmelk), natuuronderwijs om 
verbintenis met de natuur te 
verstevigen (bijv. met extra 
programma's als Natuurwijs of 
Natuursprong van Staatsbosbeheer), 
behalen van de Groene Vlag 
(internationaal keurmerk voor 
duurzame scholen);  

- mens: wat kan ik doen voor een ander 
(als school en als leerling)? Aandacht 
voor eerlijke producten (bijv. fairtrade 
koffie en thee), kunnen we iets voor de 
wijk betekenen: pepernoten bakken 
voor een bejaardentehuis oid, 
kerstvoorstelling voor de buurt. Kun je 
inkoop van bepaalde zaken bij lokale 

 
I/M 
I/M 
I/M 
I/M 
 
 

Ouder-
geleding 
Fleur 
Fleur 
Fleur 
 
 



bedrijven neerleggen. Dat soort zaken.  

Fleur gaat vragen bij het team of hier interesse 
voor is. Ook stelt zij voor om te polsen in 
hoeverre dit onderwerp echt leeft onder de 
ouders. Aan het begin van het schooljaar zal er 
op de informatieavond gepeild worden of 
mensen vinden dat een school hier aandacht aan 
zou moeten besteden. Omdat dit schooljaar nu al 
zeer vol zit met allerlei andere projecten en 
aandachtsgebieden, kan een werkgroepje met 
ouders en leerkrachten over dit onderwerp pas 
vanaf volgend jaar. Wel kan er nu vast een lijstje 
worden gemaakt van wat er al gebeurt. Joëlle en 
Thijs geven aan hierover mee te willen denken. 
 
Montessori 
Volgend jaar zal de school naar verwachting 
opnieuw gehervisiteerd worden door de 
Nederlandse Montessori Vereniging. Zoals al 
eerder gecommuniceerd in nieuwsbrieven staan 
alle studiedagen dit schooljaar en komend 
najaar, voor het team in het teken van 
inspiratie/opleidingsdagen op Montessorigebied. 
Dit gebeurt onder leiding van het 
Montessoribureau AVE.IK. In de praktijk vertaalt 
zich dit bijvoorbeeld naar het herzien van de 
voorbereide omgeving, naar het stapsgewijs 
updaten van de Montessoriaanse werkwijze 
anno nu en naar het verder laten aansluiten van 
Montessorimateriaal op methodes. Dit is een 
traject dat de school heeft ingezet en 
waarmee de komende twee jaar intensief aan de 
slag wordt gegaan.  

Uitstroomcijfers groep 8 
De schooladviezen voor groep 8-leerlingen zijn 
bekend: Vmbo-tl (1), Havo (10) en Vwo (18). Dat 
is extreem goed, ook in vergelijking met andere 
scholen. Volgend jaar zou het best iets anders 
kunnen liggen, de huidige groep 7 (volgend jaar 
groep 8) lijkt wat meer divers. De school is trots 
op de uitstroomcijfers.  

Imago-onderzoek KSU 
De KSU heeft in het najaar een enquête 
gehouden over haar imago onder ouders van de 
aangesloten scholen, en de zichtbaarheid van de 
KSU-waarden binnen deze scholen. De ouders 
en medewerkers hebben onze school positief 



beoordeeld op basis van de zichtbaarheid van de 
KSU-waarden. Het punt vernieuwing heeft 
relatief lager gescoord, maar dat geldt voor alle 
scholen. Leerkrachten geven een hoger cijfer 
hiervoor dan ouders. De school gaat kijken naar 
het meer zichtbaar maken van vernieuwingen.  
 
Daarnaast scoort katholieke identiteit een 
onvoldoende op deze school. Fleur heeft 
aangegeven bij de KSU dat dit ook past bij veruit 
het grootste gedeelte van onze ouderpopulatie 
die met name kiest voor de Montessori-identiteit 
en niet zozeer de katholieke.  Er is wel een 
oecomenische methode die eventueel geschikt 
zou kunnen zijn, maar er zijn geen plannen deze 
te implementeren. Fleur stuurt informatie 
hierover rond in de MR. Alle andere KSU-
waarden in de school worden positief 
beoordeeld. Het meest positief KSU-breed was 
men over de stelling ‘Voldoende ruimte om te 
ontwikkelen’. 
 
Communicatie 
Communicatie Fleur geeft aan dat zij en het 
team de frequentie van de nieuwsbrieven omlaag 
willen brengen. Er zijn geen KSU-scholen waar 
deze wekelijks of tweewekelijks worden 
gestuurd. De meeste KSU-scholen hebben geen 
nieuwsbrief of nog maar 1x per maand. Een 
nieuwsbrief versturen kost wekelijks zo twee uur 
een verzamelen info, redigeren ed. De 
teamgeleding stelt voor de frequentie terug te 
brengen naar tweewekelijks. En voortaan wordt 
deze via Social Schools verzonden (zoals bij alle 
andere KSU-scholen). De MR gaat hiermee 
akkoord.  

5. Lopende zaken:  
 

I/M Edwin 

6. W.v.t.t.k. en rondvraag:  
Er wordt nog even gesproken over de inlogcodes 
voor Ambrasoft. Veel ouders hebben deze niet 
ontvangen (of hebben deze niet meer). Thijs gaat 
aan het team vragen of ze de codes opnieuw 
kunnen uitdelen. 
 

  

7. Punten vlgnd bijeenkomst/sluiting 
 De volgende vergadering is op woensdag 10 
mei om 19.00 uur in de Pallaesstraat.  

  

  
Verslag/ actielijst: 



 
  Actiepunten: 
 
Onderwerp: Status: Eigenaar: 
Lijstje digitale oefenstof per bouw in de 
nieuwsbrief 

Lopend Thijs 

Ouders zoeken filmen thematheater Afgerond Thijs 
Overleg met OC Lopend Edwin 
Add-blockers voor you-tube filmpjes in de klas Afgerond Thijs 
Informeren draagvlak MVO bij team Afgerond Fleur 
Lijstje opstellen van reeds aanwezige vorm van 
MVO 

Afgerond Thijs/Joëlle 

Interesse ouders voor MVO op school peilen bij 
informatie-avond begin schooljaar 

Gepland Fleur 

Informatie oecomenische methode rondsturen Afgerond Fleur 
Nieuwsbrief via Social Schools Afgerond Fleur 
Inlogcodes Ambrasoft opnieuw laten rondsturen Lopend Thijs 

 


