
Vergadering MR BS De Smelen 

Datum: woensdag 16 mei 

Aanwezig: Christ, José, Karin, Iris, Linda K. en Hanneke 

 Opening 
José opent de vergadering 
 

 Informatie vanuit de directie 
- Verkeerssituatie is inmiddels gewijzigd. De weg tussen de flats en de school is nu 

eenrichtingsverkeer. Het lijkt rustiger voor de voetgangers en fietsers. Voetpad aan de 
kant van de school is verbreed. De struiken moeten nog geplaatst worden. 

- Sinds een maand is er een nieuwe conciërge: Patrick. Tot nu toe positief gevoel. Eugene 
blijft op vrijdag komen op vrijwillige basis, ook om Patrick in te werken. 

- P (personeel)MR: basismodel of overlegmodel. Willen jullie terug naar het basismodel of 
het overlegmodel behouden? Overleggen over verdeling van taken. 
 

 Formatie schooljaar 2018/2019 
- Alles bij elkaar wordt er meer ruimte voor personeel overgehouden. Dit wordt 

volgend jaar ingezet bij de kleutergroepen. Zodra de kleutergroepen groter dan 25 
worden, wordt er een onderwijsassistent opgezet. 

- De kleuters komen in het hoofdgebouw terecht. 
- Er komt twee groepen ½, een hele groep 3, een 4, een 4/5, een 5, 6, 6/7, 7, twee 

kleine groepen 8 in de noodlokalen. 
- Werkdrukverlaging: mogelijkheid voor ambulante medewerkers en in elke bouw (3) 

extra formatie, 1 ½ tot 2 dagen om de leerkrachten te ondersteunen. 
- Nu nog niet duidelijk welke leerkracht op welke plek zit. 
- 8 juni is duidelijk welke leerkracht waar komt en in welke klas de kinderen komen. 

 Studiedagen 2018/2019 
- Studiedagen zijn bekend. Mr stemt in. 

 Schoolontwikkelingsplan 
- Wordt al gewerkt met groepsplannen. Daarin wordt door ontwikkeld. 
- Leren leren Monsters: volgend schooljaar mee verder 
- Coöperatief leren mee verder 
- Kleuters verder vanuit een modern beredeneerd kleuteronderwijs. Zodat de kleuters 

meer te kiezen hebben. Bijvoorbeeld het buitenspel: inrichting van het plein, 
leervolgsysteem Kijk in te passen in het buitenspel. 

- Samenwerking met de Grasspriet wat betreft schoolontwikkeling. Waar kunnen we 
als cluster van twee scholen met elkaar van leren? 

- Didactisch partnerschap met ouders: kerndoelen doorgeven per onderdeel aan 
ouders. 

- (In de middenbouw is besloten dat de werkboeken niet meer mee naar huis gaan. 
Wellicht goed om dit nog eens te bekijken. Ouders vinden het namelijk wel prettig 
om met hun kind mee te kijken naar wat het heeft gedaan.) 

- Gr 4/8: oriëntatie op nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen. 



- Ontwikkeling nieuwe schoolplan 2019-2022 
- Pedagogisch klimaat gr 1 t/m 8 
- Groepsdoorbrekend werken 
- Werken met Junior Einstein/ gepersonaliseerd leren 

 Rondvraag: 
- José heeft een mail gekregen met de info van de avond over cyberpesten. Ze stuurt 

het naar de ouders die daar om gevraagd hebben.   
- Evaluatie avond cyberpesten: allen vonden de avond prima, maar het was wat 

rommelig en er werd niet alles verteld wat in de voorbereiding wel aan bod zou 
komen. Ook vonden we sommige stellingen mild, bijvoorbeeld dat je niet de telefoon 
van je kind zou mogen ‘afpakken’. De algemene strekking van de avond was dat je 
vooral over alles in gesprek moet blijven met je kind en dat je vaak mee moet kijken 
met wat je kind doet. Wel goed als deze avond volgend jaar weer wordt gehouden. 
Wellicht met een iets ander thema. Misschien ouderparticipatie. 

- Linda K vraagt hoe het zit met de verbouwing van de school.  Via de gemeente 
besloten om dat nog niet te doen. Er zal ooit nieuwbouw komen, maar het is niet 
duidelijk wanneer dat is. 

 GMR-stukken 
- Geen bijzonderheden 

 

Samenvatting vergadering 

In de vergadering van woensdag 16 mei zijn de informatieavond over Cyberpesten, de formatie voor 
schooljaar 2018/2019 en het schoolontwikkelingsplan besproken. 

 


