
Notulen MR OBS de Horn 04-04-2017 
Aanwezig: Anne-Marie Meijer (vz), Ingeborg Harman, Yvette Driessen, Mike van den Berg, Harriët Noltes 

     Jan Heijman, Yvonne Eeldert, Debby Hartog (notulist), Janet Houtman 

Afwezig:  

                                                                                           
Agendapunt Bespreking en eventuele actie / besluit 

1. Opening en vaststelling agenda Opening zonder toevoegingen aan de agenda 
2. Vaststellen notulen 1-2-2017  Er is een kleine aanpassing, dit wordt aangepast door Mike. De notulen worden goedgekeurd door alle 

aanwezigen.  
3. Mededelingen directie 

a. Groepsformatie / personeel 
 
 

 
b. Nieuwe speeltoestellen 

 
 
 
 

c. Introductie avond 
 
 
 
 
 
 

d. Overige  

Het leerlingenaantal daalt. We hebben 35 nieuwe aanmeldingen van vierjarigen. Volgend schooljaar gaan 
we starten met 12 groepen. Jan verwacht dat we vanaf januari 2018 een extra groep 2 kunnen openen. Dit 
houdt wel in dat de kleuters zullen starten met 30 leerlingen.  
De verwachting is dat groep 5/6 volgend jaar ook naar ’t Kompas zal gaan. Alle hogere groepen blijven op 
deze locatie.  
Juf Samantha gaat vier weken voor de zomervakantie met zwangerschapsverlof.  
De nieuwe speeltoestellen zullen na de meivakantie geplaatst worden. Er komt kunstgras onder. De oude 
rubberen tegels gaan eruit.  
We krijgen van de OR extra geld voor het schoolplein(?). Tevens organiseren we een actie dag om het 
resterende geld op te halen. Waarschijnlijk in september 2017.  
 
De avond is druk bezocht, er was veel inloop. Enkele aandachtspunten/ter overweging voor volgende keer:  

- praatje van Jan mag korter. 
- Coördinatie van de leerlingen die helpen mag beter Tafel speciaal voor huidige ouders van de 

school. Zij kennen de school ‘als klant’en kunnen hun verhalen vertellen.  
Engelse toespraak door twee leerlingen is heel positief ontvangen. 

De leden van de MR hebben voldoende tijd nodig om alle informatie door te lezen. Voor de volgende 
vergadering staan er veel stukken op de agenda. Verzoek aan Jan, graag op tijd doorsturen van het 
schoolplan, jaarplan, taakbeleid, jaarverslag en formatie.  

4. Mededelingen en 
terugkoppeling 

• Geen mededelingen van de klankbordgroep/OR 
• GMR: 



klankbordgroep/OR/GMR 
 

- De tweede Explora klas blijft bestaan tot januari 2018. 
-  Henny gaat bezuinigen op het administratiekantoor.  
- Er komt een nieuwe site van obs Wijk. De huidige site is bij ons nu onbekend. Jan lijkt het beter 

om een statische site te maken, met een link naar de site van alle scholen. Jan koppelt dit naar 
het MT.  

5. Positionering/promotie Om de school bekend te krijgen bij een breder publiek, hebben we zitten brainstormen over de 
mogelijkheden. Posters om mee te geven aan nieuwe leerlingen, een advertentie in de krant, advertentie 
in een bushokje/lichtbak/klok mogelijkheden voldoende. We komen hier op terug.  

6. Werkdruk We praten al twintig jaar over werkdruk en zien ook dat leerkrachten het zwaar hebben. Er komt een 
lerarentekort aan, dus Jan vindt het belangrijk dat OBS Wijk bij Duurstede actie onderneemt. Een voorstel 
van Jan is om elke leerkracht een administratie dag te geven. Bijvoorbeeld: een fulltime leerkracht krijgt 1 
dag in de maand. Voor nu prima oplossing, vraag is of dit afdoende is om aan de problemen tegemoet te 
komen. 

7. Financieel jaarverslag Dit verslag ontbreekt. De leden van de MR hebben hier geen probleem mee.  
8. Ingekomen stukken 

a. Schoonmaak 
 
 
 
 

Vanuit het schoolteam is de vraag gekomen hoe de MR denkt over het huidige schoonmaakbeleid. 
Leerkrachten moeten steeds meer voorbereidende werkzaamheden op zich nemen. Bijv. alle stoelen op de 
tafel (ook in de hal), klas zelf vegen, alle tafels/vensterbanken leegmaken.  
De MR is het hier niet mee eens. Schoonmaken gaat ten koste van andere belangrijke taken van de 
leerkracht.  
Jan koppelt dit terug naar het directieoverleg. Janet neemt het mee naar de GMR. 
 

9. Rondvraag en sluiting - De scholing over het taakbeleid was erg algemeen. Janet heeft meer informatie in boekvorm, 
wanneer iemand interesse heeft.  

- Er komt weinig mail binnen op het MR adres. Jan checkt bij Gerrit of het werkt.  
- Volgend jaar komt er weer een scholingsmoment voor nieuwe MR leden. 

 
10. Vergaderschema 13 maart 2017 (Debby notuleren) 

18 april    2017 (Janet notuleren) 
29 mei     2017 (Yvonne notuleren) 
27 juni     2017 (Harriët notuleren) 

 


