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Vergadering 2018-2018

01 november 2018 16.00-18.00 uur
Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad
Voorzi�er Eric Brassem

Notulist Ankie van Akkeren

Aanwezigen Peter Lakke, Eric Brassem, Jan-Willem Wirtz, Paula Wagenaar en Ankie van 
Akkeren

Afwezig Marije de Vries

 
Eric opent de vergadering. 
 
vaststellen agenda:
Met direc�e
 

 
Zonder direc�e
 

 
Rondvraag
 
 
 
1. Notulen.

 

  
Ac�epunten

Wie: Ankie stuurt alsnog notulen van juni vorig schooljaar ter goedkeuring.
 
 
2. Inspec�e (resultaten verifica�eonderzoek)

Notulen1.
Inspec�e (resultaten verifica�eonderzoek)2.
Toetsen (terugkoppeling ouderpanel)3.
Nieuwbouw  (programma van eisen en terugkoppeling ouderpanel)4.
Schoolplein (Playgrounds)5.
Mededelingen6.
Evalua�e ac�viteiten TSO/st Wijsneus (doorschuiven)7.

Afscheid Eric (dec) / uitnodiging voor kandidaatstelling & verkiezing8.
vergaderrooster vaststellen9.

 
 



21-1-2019 Notulen MR 2018-11-01.docx

chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/app.html 2/5

     OBS De Weidevogel

     

 
5 minuten

 Dit was een heel goede beoordeling.
Eric vraagt wat er mee gaat gebeuren - Peter zegt dat het op de website kan worden 
gepubliceerd
 

Ac�epunten

Peter Jorrit vragen inspec�erapport op de website te plaatsen
 
 
3. Toetsen

15 minuten

Discussie Por�olio in plaats van rapport. Op de studie2daagse is het team daar verder mee 
gegaan. Wel echt gewenst. Team is ontevreden met de huidige rapporten en 
ouderportaal. Ouderportaal cijfers zijn vaak ook onduidelijk.
Wordt volgende studiedag in januari verder mee gegaan. Hoogst waarschijnlijk een 
digitaal por�olio. Voorbeelden van andere scholen worden bekeken.
Verwach�ng is volgend schooljaar te starten met het por�olio naast het huidige 
rapport. Dan gefaseerde implementa�e.
 
Nut van toetsen - wordt ook S�ch�ng breed bekeken. Aan het begin van het jaar 
krijgt de school een minimum  lijst met toetsen van de gemeente. Eerste wat 
geschrapt wordt is het toetsen van kleuters. Bij de kleuters wordt (nu al) gebruik 
gemaakt van het observa�e/registra�esysteem KIJK. 
 
Nu is in de Tweede Kamer de discussie gaande over het afschaffen van de eindtoets. 
Op de Weidevogel is er is in 2 jaar �jd maar 1 kind waarvan het advies naar boven is 
bijgesteld na de eindtoets. Dus dan is de vraag wat het nut is van de eindtoets. 
 
Mocht de eindtoets blijven kan er ook naar andere eindtoetsen worden gekeken in 
plaats van Cito. Dat wordt dan eerst met het team overlegd.
 

Ac�epunten

  
 
4. Nieuwbouw.

15 minuten

Mededeling Peter: Nu al in serieuze fase. PVE klaar. Binnen 3 weken defini�eve versie klaar.
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Planning is jan of zomer 2020 klaar. Dit is a�ankelijk van of de buurt het er mee is 
en of er een goede aannemer beschikbaar is. In meivakan�e 2019 start als alles 
goed gaat de sloop. Projectbureau van de gemeente leidt het project. 
 
Peter hee� contact met Centrale Dorpenraad en de Dorpsraad. Die onderhouden 
contacten met de bewoners. Over 2 weken is er een bijeenkomst met de buurt om 
deze manier van communiceren uit te leggen.
Buurt wil weten wat de consequen�es zijn voor het parkeren. In het plan ligt een 
voorstel voor een parkeerlus via het parkeerterrein. 
 
Ouderpanel: Ouders hebben zich kunnen melden bij de direc�e als zij willen 
meedenken over de bouw.. 2 ouders zijn geweest en denken mee. Misschien nog 
een extra ouder betrokken. 
 
Twee op�es voor sloop:
Goedkoop scenario: Als veiligheid gewaarborgd is kan het hoofdgebouw (kleuters 
en groep 3) blijven staan. Waar het nieuwe gebouw komt wordt gesloopt. Dan 
zouden midden- en bovengroepen �jdens de bouw  in het hoofdgebouw, de 
kazerne en een portacabin kunnen.
Duur scenario: Alle groepen �jdelijk in 9 portacabins op Carpoolplek bij Durgerdam.  
 
 
Eric: vindt PVE erg vaag. Eric wil ook kri�sch meelezen. Eric mailt Peter zijn punten.
 
Het nieuwe gebouw krijgt een eigen NSO, 2 groepen van 15. Andere indeling, 
instruc�e lokalen die kleiner zijn. Aansluitend bij nieuwe visie op onderwijs.
Ouders waren met name bezorgd over geluidsoverlast binnen (grote ruimten).
 
 

Ac�epunten

Eric mailt verbeterpunten PVE aan Peter
 
 
 
5. Schoolplein Playgrounds 

5 minuten

 Peter: Nog 1,5 jaar op dit schoolplein. Playgrounds is een op�e. Onderhoud gaat 
door. Gaten worden direct opgevuld met zand. 
Er is al wel nieuw speelmateriaal.
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Ac�epunten

Peter neemt contact op met Marije over Playgrounds
 
 
6. Mededelingen

5 minuten

Peter Lise�e (groep 5) gaat weg. Vervanger kan pas per maart beginnen.
Ook met uitzendbureau kijken naar oplossing.

Ac�epunten

  
 
 
7. Evalua�e ac�viteiten TSO/st Wijsneus (doorschuiven)

 

 schuiven we door naar de volgende vergadering
Ac�epunten

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. A�reden Eric en kandidaatstelling.

10 minuten

 Eric treedt af per januari.
 

Ac�epunten

Ankie
 
Eric

Vraagt aan Jorrit een Digiduif te sturen aan ouders over kandidaatstelling & 
verkiezing.
Stuurt Ankie tekst voor oproep nieuwe kandidaat.

 
 
9. Vergaderrooster.
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10 minuten

 Wordt donderdagavond 18:00 - 20:00 uur
data:
17 jan : 17.30 - 19:00 dan afscheidsetentje Eric
14 mrt
9 mei
27 juni

Ac�epunten

Ankie: Ankie mailt vergaderrooster
 
 
9. Rondvraag.

5 minuten

Eric Iedereen PVE goed lezen
Ac�epunten

Eric vraagt Peter om Laterna Magica te bezoeken
 

 
 

 
 


