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Datum:   22-6-2022, 19:30  
Locatie:   Familieschool 
Aanwezig:   Karina, Kevin, Dennis, Maaike, Kaylee, Freek, Marian / Esther 
Gasten:    
    
Afwezig: Dolly (ziek)   
Notulist: Dennis   
 

1. Opening 
  

 

2. Mededelingen 
a. Afscheid Sandra: bos bloemen is geregeld. Tegeltje: Houd oog voor elkaar! 
b. Welkom Kaylee 
c. Gesprek ouder: een verhelderend gesprek waarin beiden hun standpunten hebben 

kunnen verwoorden.  
 
 

3. Notulen en actiepuntenlijst 
a. De notulen worden vastgesteld.  
b. De actiepuntenlijst wordt nagelopen en aangevuld. 

 

4. Mededelingen directie (Marian en Esther) 
a. Communicatieplan V2: Social media is opgestart door de school, waarop vele posi-

tieve berichten op worden gedeeld. Dit wordt door twee leerkrachten gedragen en 
gekoppeld aan ‘de familiewaarden.’ Nieuwe vlaggen met logo’s zijn er en er is een 
nieuwe huisstijl.  

b. Vakantierooster: mails van MR-leden blijken niet doorgekomen te zijn. Dit wordt ter 
plekke nog besproken. Een vakantieweek in juni. De tijd tussen de mei- en zomerva-
kantie is erg lang. Voor ouders is het fijner dat zij 1 week vakantie opnemen i.p.v. al-
lemaal losse dagen. Vanuit school is het fijn om teamscholing te kunnen doen door 
het jaar heen zodat er verschillende evaluatie momenten zijn. 

c. Financiën (NPO gelden): NPO-analyse van schooljaar 2021-2022 wordt gedeeld met 
de M.R. (zie document: NPO-analyse).  
Extra benoemd hierin: 
- Dalende trend op groep 8 niveau voor rekenen: inzet door de school om dit te-

gen te gaan, is automatiseren extra ingezet in ons curriculum. De werkgroep re-
kenen stuurt bij waar nodig op basis van o.a. Cito-analyse. Hierbij gaan we ambi-
tiegericht te werk. 

- Enquête onder kinderen van groep 6, 7 en 8. 
- Sommige kinderen hebben door lastige thuissituatie het thuisonderwijs minder 

goed kunnen volgen. 
- Inzet muziekonderwijs en Steam is erg succesvol. 
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d. Onrust en ontevredenheid onder ouders is aanwezig bij de Familieschool (dit is een 
landelijk beeld). Wellicht is dit een uitvloeisel van Corona. Reacties met ouders fluc-
tueren zeer sterk. Het is erg lastig om het communicatiebeleid op alle ouders af te 
stemmen. Er zijn leerkrachten die reacties van ouders/verzorgers als onprettig erva-
ren. Dit is een grote zorg. Er ontstaat een behoorlijk spanningsveld in wat ouders ver-
wachten van school en hetgeen de school kan opbrengen. Een constante vraag is dan 
ook: wat is de primaire taak van school en wat kunnen en willen we als school 
wel/niet?  
 
Directie heeft een communicatieplan startend dit schooljaar en doorgaand in school-
jaar 2022-2023 opgesteld om positieve communicatie en verbinding te bewerkstelli-
gen en te bestendigen tussen ouders en leerkrachten.  

 

e. Formatie: deze is rond voor schooljaar 2022-2023. Volgende week wordt deze ge-
communiceerd naar de ouders toe. 

 

f. Uitkomst tevredenheidsonderzoek? Deze is nog niet voorradig. 
 

g. Nieuw meubilair: inventarisatie van wensen van het team is lopende. Er zijn een aan-
tal problemen geweest in levering en in communicatie met Heutink aangaande in-
richting van de aula. 

 

 
5. Meeting formatie integrale medezeggenschap 

GMR, OR en RVT zijn voornemens om op te gaan in 1 orgaan: De Blosseraad. 
Dit proces gaat begeleid worden door een externe professional. 

 
 

6. Input MR-oudergeleding/ingekomen stukken 
a. GMR notulen: 

- Beleidsstuk: betaalde stagiaires aangenomen. 
- Beleidsstuk: thuiswerkbeleid aangenomen. 
- Q1 2022 besproken met CVB 
- Blosse gaat met nieuwe Arbodienst in zee. 
- Formatie uitdagingen in zowel kinderopvang als onderwijs. 
- Blosseraad is in oprichting.   

 
 
 
 

b. Nieuw MR-lid vanuit de docenten: opzet wordt 3 personen vanuit oudergeleding en 
3 personen personeelsgeleding.  

c. Verkiezingen nieuwe ouder voor de MR: dit is niet nodig. 
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d. Communicatie meiden voetbal trots! Een leuk 
en positief bericht vanuit gymjuf Paula via Kwieb. 
 

7. WVTTK  
 

8. Sluiting 
 

 

Volgende vergadering: 21-09-2022 
Notulist: Kaylee 
 
Actiepuntenlijst 
 

Datum Onderwerp Wie Status 

12-11-2021 Notulen op MR-website bijwer-
ken 

Maaike/Jeroen Doorlopend 

12-11-2021 GMR-vergadering en agenda in 
de gaten houden 

Dennis Doorlopend 

12-11-2021 Aanpassen MR-activiteitenplan 
volgend schooljaar 

Maaike/Jeroen Doorlopend 

22-06-2022 Foto’s en namen updaten op de 
website aangaande de MR. 

Maaike ….. 

    

    

 
 
 
 
 
 


