
 

Notulen MR  dinsdag 15 oktober 2013  

1. Opening 

Astrid en Doris zijn ziek en hebben zich afgemeld voor de vergadering. 

Elwine is bij deze vergadering aanwezig om een toelichting te geven op Passend Onderwijs. 

 

2. Mededeling en ingekomen stukken 

Guus heeft gesprek gehad over het nieuwe winkelcentrum en de daarbij behorende 

parkeerplekken. Zoals het er nu naar uitziet zal de oppervlakte van het schoolplein groot 

genoeg zijn. (dit op basis van het totale aantal kinderen van de school.) 

 

3. Verslag van de 161
e
 MR bijeenkomst op 12 september 2013 

Peter van Wijk zal bij Doris nagaan of er nog op- of aanmerkingen op de notulen zijn 

binnengekomen. Als deze goedgekeurd zijn, dan kan Doris deze notulen mailen naar Peter 

Schadae voor de website.  

 

4. Toelichting op Passend Onderwijs 

Per augustus 2014 zal het Passend onderwijs ingevoerd gaan worden.  

Guus en Elwine zijn donderdag 10-10-2013 naar een bijeenkomst geweest over Passend 

Onderwijs.  De IB’ers zijn vorig schooljaar op bezoek geweest bij een pilotgroep.  

Rugzak cluster 3 en 4 staat voor de komende periode centraal. 

Cluster 3: kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn, verstandelijk gehandicapt, meervoudig 

gehandicapt en/of langdurig ziek zijn. 

Cluster 4: kinderen met psychiatrische of gedragsproblemen (bijvoorbeeld autisme) 

Er zal sowieso minder geld zijn dan dat er nu is. Binnen het samenwerkingsverband wordt er 

gekeken hoeveel geld elke school krijgt. “Wie het hardste schreeuwt……” 



 

Er wordt nu vooral gekeken hoe het geld verdeeld moet worden. Moet dit naar 

evenredigheid van het aantal leerlingen van een school of juist niet? 

Het bestuur is verplicht om kinderen met bijvoorbeeld het syndroom van Down aan te 

nemen,dit i.v.m. de zorgplicht. Het bestuur zal vervolgens gaan kijken welke school het beste 

geschikt is voor deze kinderen. Binnen het samenwerkingsverband vallen ook de speciaal 

basisscholen “de Wending”, “de Schakel”, of “de Dolfijn”.  Deze scholen zullen als eerste in 

aanmerking komen om een dergelijk kind te plaatsen. 

Momenteel hebben wij op school 4 rugzakleerlingen.  

Iedere school zal het zorgplan moeten aanpassen voor de invoering van het Passend 

Onderwijs.  Voor 18 november zal het vernieuwde zorgplan naar de MR-leden verstuurd 

worden, zodat wij goedkeuring kunnen geven. 

Elwine vraagt wie er interesse heeft om plaats te nemen in de Ondersteuningsraad.  Binnen 

deze raad wordt gekeken hoe het ondersteuningsplan ingevuld moet worden. In dit 

ondersteuningsplan staat onder meer hoe de scholen het passend onderwijs in hun regio 

inrichten, hoe het geld voor extra ondersteuning besteed wordt, hoe scholen de leerlingen 

naar het speciaal onderwijs verwijzen en hoe de scholen ouders hierover informeren. 

Voor het Passend Onderwijs zal er binnen school een vast zorgteam samengesteld worden, 

die alle zorgleerlingen door en door kennen en deze kinderen ook kunnen begeleiden.  

Er zijn alsnog heel veel twijfels over het hele fenomeen “Passend Onderwijs” 

 

 

5. Jaarverslag MR (concept) 

Peter van Wijk heeft nog een aantal verbeterpunten. Doris zal deze punten verbeteren en 

nogmaals rondsturen. Als iedereen dit jaarverslag heeft goedgekeurd, zal Peter Schadae deze 

op de website plaatsen. 

De MR is benieuwd naar de evaluatie van de ADD klas die inmiddels bijna een jaar draait. 

Vanuit zowel de ouders als de leerkrachten zijn er toch nog veel vragen over de gang van 

zaken. Worden er bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden aan de kinderen gesteld? Worden 

leerkrachten ook betrokken bij de evaluatie van de kinderen? Wat is de doelgroep en de 

doelstelling van de ADD klas? 



 

 

6. Schoolplan 

Dit punt is doorgeschoven naar de volgende vergadering als Guus weer aanwezig is (18-11-

2013) 

Vraag aan Guus is of hij dit schoolplan vroegtijdig (uiterlijk een week van tevoren)naar alle 

MR-leden wil rondsturen, zodat iedereen de tijd heeft om zich hierin te verdiepen.  

 

7. GMR bezetting 

Theo zit als niet MR-lid in de GMR. Hij wil meer betrokken zijn bij de vergaderingen van de 

MR.  Daarom stelt hij het op prijs om ook de agenda en de notulen van de MR-vergaderingen 

te ontvangen. Als hij in de gelegenheid is, zal hij ook aanwezig zijn bij de MR vergaderingen.  

Voorstel van Theo om vanuit de MR een stukje te schrijven voor de maandelijkse 

informatiebrief. In dit stukje kan bijvoorbeeld beschreven worden welke punten centraal 

hebben gestaan tijdens de afgelopen vergaderingen. De eerstvolgende informatiebrief gaat 

mee op 1 november. Peter van Wijk zal zorgen dat er in deze nieuwsbrief ook een stukje 

vanuit de MR komt te staan. 

 

8. Rondvraag 

Peter Schadae vraagt zich af wanneer school het AMK inschakelt. School heeft hier een 

protocol voor en Simone heeft een kort lijntje met het AMK. 

Marjolein geeft aan dat het haar steeds vaker opvalt dat de traktaties met verjaardagen 

steeds exclusiever worden en dat de hoeveelheid van de traktatie alleen maar meer wordt. 

In de informatiebrief is dit al een aantal keer vermeld. 

 

9. Volgende vergadering en sluiting 

Volgende vergadering is op maandag 18 november. 

 


