
Notulen MR vergadering De Aanwas  
26 november 2019, aanvang 19.30 uur  

Voorzitter: Kirsten Romswinckel  

Notulen: Marian Meuldijk  

MR leden: Just Riet, Yvette Witteveen, Astrid Prins en Suzanne Groeneveld  

 

Allen aanwezig 

1) Opening: Kirsten heet iedereen welkom, ook Astrid als nieuwe lid. 

2) Verslag vorige vergadering: Niet aanwezig  

3) Mededelingen: geen mededelingen 

Rapport: We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw rapport. Vorig jaar is er gewerkt 

aan de inhoud. We schrijven het rapport naar de kinderen. Er wordt nu gewerkt aan een 

nieuwe hoes. Just vraagt of het rapport wel een duidelijk signaal naar ouders blijft. Dit is 

zeker zo. Ook worden op het nieuwe rapport de CITO-scores vermeldt. Dit vinden de ouders 

prettig, want zij misten dit op het oude rapport. Astrid meldt dat zij het aantal 

(rapport)gesprek momenten gering is dit jaar en dat ze graag vaker een gesprek zou hebben 

waarin ze horen hoe het met hun kind gaat.  

Begrotingsgesprek: Anoek meldt dat zij op het begrotingsgesprek voor komend schooljaar. 

We starten waarschijnlijk met 205 kinderen, dit zou inhouden 8 groepen, maar daar zijn 

moeilijke combi’s in te maken. Anoek gaat hierover in gesprek met bestuur, ze verwacht dat 

we wel 9 groepen krijgen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit bekend wordt. Anoek houdt 

ons op de hoogte. Komend schooljaar zal een aantal FTE ingeleverd moeten worden, dus 

worden tijdelijke uitbreidingen niet verlengd. 

Zij-instromer: De zij-instromer start aanstaande februari op PCB De Aanwas. Deze zij-

instromer komt boven op onze huidige formatie.  

Verkeersveiligheid: Traject vanuit de gemeente, schoolveiligheid is in kaart gebracht mede 

door hulp van de ouders. Waarschijnlijk bord een nieuw verkeersbord aan de voorkant van de 

school. Daarnaast is er contact met School op Seef. Hierbij komen er verkeersleerkrachten 

lessen geven.  

3) Terugkoppeling GMR: Bestuurlijke samenwerking is hierbij de belangrijkste input. De 

communicatie blijft een punt. Binnen de GMR blijft wel nog steeds een negatieve heersen. De 

mediation werkt momenteel niet zo goed volgens zowel algemeen bestuur als GMR. Het doel 

is om binnen de ROKs, wanneer er een bestuurlijke samenwerking plaats vindt, een 

samenwerking te creëren. Kirsten geeft aan dat ze het niet prettig vindt om alleen naar de 

GMR te gaan en vraagt of er toch iemand welwillend is om mee te gaan. Just en Yvette 

vinden de GMR erg intensief. 

Informatie bijeenkomst Extra GMR: dinsdag 10 december    



4) Onderzoek continurooster: Vlasbloem heeft de enquête uitgesteld, MR Vlasbloem gaat 

waarschijnlijk in december de enquête uitdoen. De Aanwas wacht even af wat hieruit komt en 

wat er gebeurt. Onderzoek Aanwas gaat verder, terugkoppeling naar collega’s volgt.  

5) Rondvraag: Schoolfruit: Just vindt dit erg fijn. Astrid meldt dat ze in de communicatie 

mistte of het schoolfruit te vervanging is van het eigen eten. 


