
Agenda bijeenkomst MR Ridderspoor  

Datum:   woensdag 10-02-2016  

Aanvang:   20:00  

Genodigden:  Sylvia Wildeboer (Docent), Maaike de Vos (Docent) Aike Rijsterborgh, (Ouder) Ed 

Buren (Ouder) 

Aanwezig: Maaike de Vos, Aike Rijsterborgh, Ed Buren 

Ingekomen stukken:  Handleiding klachtenregeling vrije scholen Rijnstreek - oktober 2011, 
Klachtenregeling voor ouders/verzorgers/leerlingen - december 2015, Regeling 
melden van vermoeden van een misstand - concept - 1-1-2016, Concept 
vakantierooster 2016 – 2017 Ridderspoor, Notulen vergadering OR 22-1-2016, 
Mailwisseling gezamenlijke bijeenkomst OR, MR, team school, Conferentie SWV 
Passend Onderwijs Rijnstreek 

 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda (Aanvulling?)  
 

3. Afspraken maken notulen:  Wie, wanneer 
Maaike maakt de notulen.  
 

4. Mededelingen? (Ervaringen Aike), (Overleg Ed met Femke) 
Ed: Er is overleg geweest met de ouderraad. Vanuit beide hoeken zijn de punten besproken.  
Uit het overleg kwam vooral naar voren dat de instroom van nieuwe kleuters belangrijk is. Het 
voorgestelde plan was voor twee open zaterdagen en twee open woensdagen. Het is jammer dat dit 
nu niet gebeurd. Het zijn nu open vrijdagen.  
De communicatie springt eruit, er moet sneller gereageerd worden bij nieuwe kinderen!!. Bij 
inschrijving en na inschrijving.  
Ook de groei van de school was een belangrijk punt.  
Het is belangrijk ook het team bij de MR en de OR te betrekken. (op de hoogte houden) 
 
Aike: Rondgevraagd bij Twinkel en ouders. Twinkel heeft een nieuwsbrief, hierin kunnen ook 
meldingen van open dagen/middagen. Het is misschien handig als er inschrijfformulieren beschikbaar 
zijn bij Twinkel en Sterrenspoor.  
Er moet sneller gereageerd worden bij vraag over inschrijving. Hier kunnen meer leerlingen mee 
gewonnen worden. (Komt overal naar voren) 
Misschien wat informatieavonden en meer promotie in de krant. (eventueel met jaarfeesten) 
 

- Hoe zit het met de PR m.b.t. de open dagen? (Wim/Nina) 
- Samen vergaderen met het college, op donderdag 10 maart vanaf ongeveer 16.00/16.30?? 
- Zou het mogelijk zijn om op meerdere dagen gesprekken te voeren met nieuwe ouders?? 

(Wim) 
- Onze notulen openbaar maken op de website?? En ook voor team openbaar.  

 
5. Oordeel vakantiedagen 

MR gaat akkoord met het concept voor het vakantierooster 2016-2017. 
 
 
 



6. Oordeel klachtenregeling & Klokkeluidersregeling 
De klachtenregeling is uitgebreid en ziet er duidelijk uit.  

- Ed vond de wachttijden wat lang. (binnen 30 dagen kan je een reactie krijgen) 

- Als ouders de klachtenregeling door moeten lezen, zijn ze wel even bezig.  

- Wie is in school de vertrouwenspersoon (Corrie?) en waar kan je heen als deze er niet is.  

- Hoe en waar kunnen ouders en docenten de klachtenregeling vinden?? 

- Is de handleiding actueel, of is dit de oude versie?  

- Is dit ook kort en bondig mogelijk, zodat de procedure wat sneller gaat? 

7. Bespreking notulen ouderraad: Wat vinden wij en hoe gaan we dit als MR stimuleren? 
Foto van stagiaire lijkt ons niet nodig. Een aankondiging in het ridderspoortje lijkt ons goed. Sommige 
stagiaires zijn er maar kort.  
 

8. Welke onderwerpen willen we in een gezamenlijk overleg MR, OR, Team school bespreken 
Communicatie en concretiseren ervan.  
PR, ontwikkelingen naar ouders doorbrieven.  
Communicatie naar ouders van nieuwe leerlingen.  
Contact tussen ouders en het team.  
 

9. Spelen er nog andere dingen op school waarvan het MR zich bewust zou moeten zijn?(team 
& ouders) 

Leerkrachten zijn bezig met alles overzetten in het nieuwe leerlingvolgsysteem.  
 

10. W.v.t.t.k. 
Betere communicatie van directie naar team. Bijvoorbeeld over de nieuwe website.  
Wens: eventueel nog een leerkracht van boven en een ouder van boven.  
Wanneer er ouders zijn die aanwezig willen zijn die bij de vergaderingen van de MR, zijn ze welkom.  

- Is er een actuele lijst van de leerlingen. Hoeveel nieuwe leerlingen, hoeveel zijn er weg? 
- Wij willen als MR meer openbaar zijn.  

 
11. Rondvraag  

 
12. Volgende afspraak: Woensdag 20 april 2016 

 
13. Sluiting 21.15 


