
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
S c h o e n m a k e r s t r a a t  2 ,  5 6 1 2  A D  E i n d h o v e n  
tel: 040-295.08.40 e-mail: info@bs-driestam.nl  www.bs-driestam.nl 

 
 
Notulen MR vergadering 31-05-2022 
 
 
Deze vergadering wordt gehouden via een videoconferentie. Wil je de vergadering bijwonen als 
toehoorder, neem dan contact op met de secretaris van de MR Marjan Pontenagel 
(marjan.pontenagel@salto-eindhoven.nl). 
 
19.45 - 21.30 uur  
Notulist:  Pietje 
Aanwezig: Jeroen, Saskia, Laura, Joy, Annemarie, Marijn, Chrisina, Marjan, Edith, Gast Jan 
Hopstaken  
Afwezig met kennisgeving: 
Afwezig: Malika, Fatih 
 
  
1. Opening, vaststellen agenda 
   
2. Actielijst. Zie hieronder 
 
3. Post en mededelingen   

o GMR: geen bericht 
o Kinderraad: vorige week bij elkaar geweest: onderwerp was Elsa. Ze vinden dat Elsa 

een te kleine rol heeft in school en hebben ideeën geopperd hoe ze meer zichtbaar 
zou kunnen worden in school. Ook vonden ze dat Elsa op de groepsfoto’s moest. 

o Postvakje MR Laura en Joy hebben gekeken, er ligt niet veel bijzonders in. 
 

4. Organisatie/communicatie thema-avond 
In september/oktober op de agenda, misschien een poll onder ouders uitzetten wat zij 
interessante onderwerpen vinden. 

       Misschien een voorstel doen met een aantal thema’s waaruit de ouders kunnen kiezen waarop     
       ze dan kunnen stemmen. 
 
5. Speerpunt: 5 gelijke dagen-model 

Argumenten voor en tegen besproken en onder het team nog een inventarisatie gedaan waar 
de voorkeur naar uit gaat. Docenten moeten hiervoor gemotiveerd zijn. 5x5 uur naar school bij 5 
gelijke dagen. We moeten 940 uren maken, dit is binnen Salto afgesproken. Poll onder de 
docenten: 16 docenten is voor 5 wilde het nooit, 2 ik wil geen 5 gelijke dagen meer. 
Heeft al eens eerder op de agenda gestaan, maar toen even on hold gezet. 
Meer input vanuit de docenten en de vraag is hoe kunnen we het goed doen dat ouders inbreng 
hebben in  het meedenken. 
De vraag is ook wat je met pauzes doet. Een extra pauze op woensdag. Als je een half uur 
tussen de middag houdt, is het verschil ’s middags niet groot. De werkgroep neemt dit mee 
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Er moet sowieso een ouderraadpleging plaatsvinden. Misschien op verschillende manieren 
ouders betrekken. Daar moeten we dan volgend jaar ruim de tijd voor nemen. 
Eerst informeren van ouders Daarna ouders meenemen en dan peilen. Uitkomst van de peiling 
is een advies. Maar je voert het alleen maar door als er draagvlak voor is. 
Tzt moet er afgesproken worden hoe groot het draagvalk moet zijn.bv. 70% 
Werkgroep: docenten willen verandering ook vanuit oogpunt van de werkdruk. Meer docenten 
aan laten sluiten om mee te denken, hoe de werkdruk te verlagen. En dit meenemen in de 
argumentatie naar ouders. Uit verschillende bouwen. Kijken naar rooster. Pauzes meenemen.  
Kijken naar het proces, hoe ouders te betrekken. 
Afspraak: Volgende vergadering een update agenderen 
 
  

6. Concept schoolgids 
Gele stukken moeten nog worden aangepast. Methodes nog even goed nakijken. Join in ( 
methode voor Engels)  niet verplicht in 5/6. Mooi document goed om met ouders te delen.  
   

7. Formatieplan/groepsindeling 
Was lastig dit jaar, maar we zijn eruit. Plannen uit werkverdelingsplan hebben we kunnen 
realiseren. 
Sjef van de Burgt: studeert nog aan de Kempel/ laatste jaar. Mag versneld, betaald voor de 
groep. Net als Dian. Werkt momenteel in Uden, maar wil graag bij ons werken, gericht op het 
jonge kind. 
8 juli gaat de verdeling mee van de groepen. Na de juniweek communicatie naar ouders over dit 
formatieplaatje. 
  

8. Evaluatie werkdrukmiddelen 
Is afgerond. Mail naar het team gestuurd om te evalueren. Blijft grotendeels gelijk, meer 
ondersteuning van onderwijsassistenten in de grote groepen 5/6. 
PMR geleding 4 voor en 1 tegen: Taakuren zouden beter in beeld moeten zijn. 
MT probeert de verdeling van taakuren beter in de gaten te houden. 
Voorstel wordt aangenomen. 
  

9. Kader werkverdelingsplan voortgang 
Zie boven: samengevoegd met evaluatie werkdrukmiddelen. 
  

10. Bezetting MR 
2 leden aftredend. Hopelijk heeft Jan interesse, Marjan wil wel in MR blijven maar wil stoppen 
met secretariaat. Bij interesse mag men zich melden bij Jeroen.  
Jan gaat het in overweging nemen. Marijn eventueel.  
  

11. Rondvraag en highlights voor de nieuwsbrief  
Chrisina vraagt: Waar kan ik het stuk over bewegend leren vinden?  
Afspraak: Joy zoekt het even na. 
 
Highligts: 
- Jan Hopstaken heeft zich aangemeld als nieuw MR lid  
- We hebben nog één vacature voor een ouderlid voor de MR volgend schooljaar.   
- Formatieplan/ groepsindeling voor volgend jaar is besproken 
 

 
  

Notuleren: 
21/22 

21 sept Edith 
2 nov  Joy 



 

 

7 dec  Laura 
18 jan   Pietje 
15 feb  Marijn 
15 mrt  Joy 
19 apr  Fatih/Laura 
31 mei  Pietje 
12 juli  Edith/Marijn 
 
 
 
Actielijst 
 

Wat? Door wie? Wanneer? 

Thema-avond ouders:  
September/ oktober weer 
agenderen nieuw 
onderwerp bepalen 

MR September/oktober  

Eindejaarsborrel: Jasper en 
Mohammed uitnodigen 

Saskia legt contact met A|C 
Jeroen polst Jasper en 
Mohammed 

Laatste vergadering 12 juli 
met AC 
Bij Usine? Jeroen regelt dit 

GMR zorgbeleid vanuit 
Mohammed informatie 

Mohammed/Jeroen Als er nieuws is 

Ventilatie en airco opvolging 
Marijn vraagt bij Marc hoe 
het nu zit 

Annemarie (Marc) 
Marijn 
Marijn heeft met Marc 
gesproken en Marc probeert 
contact te leggen. Afgelopen 
maandag al iemand in 
school geweest. Actiepunt 
blijft staan 

 

Document voor 
rekenstrategieën maken, 
zodat ouders weten hoe er 
op school gerekend wordt 

Joy Joy neemt het mee naar de 
rekenwerkgroep. Dit 
actiepunt staat er op ter 
herinnering 

Monitoren hoe het gaat met 
ouders in de school 

MR  Meer ouders die ’s ochtends 
in school komen. In 
nieuwsbrief nog een keer 
herhalen. In BB ’s middags 
nog weinig ouders. 

Foto Saskia voor op de 
website 

Saskia en Marjan z.s.m. 

Een nieuwe voorzitter en 
secretaris 
kiezen/voordragen 

Iedereen Voor de laatste vergadering 
al over na denken wat je 
wilt. In de een na laatste 
vergadering bespreken. 

 


