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Verslag MR-vergadering dinsdag 8 december 2015 
 
Schoolplan 
De MR heeft de vorige vergadering feedback gegeven op het concept-document van het 
Schoolplan 2016-2020. De directie heeft gereageerd op de feedback en een aantal 
aanpassingen gemaakt in het Schoolplan. De MR gaat akkoord met dit Schoolplan 2016-
2020.  
Aan het eind van elk schooljaar wordt in de MR met de directie de uitvoering van de 
plannen voor het betreffende schooljaar geëvalueerd. Tevens wordt de jaarschijf van het 
aankomende schooljaar besproken.  
 
SPIL 
Met ingang van de verhuizing terug naar de Reigerlaan is de school onderdeel van een 
SPIL-centrum. Hierin wordt intensief samengewerkt met peuterspeelzaal, kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en andere partners zoals de TSO. Er is een apart lokaal voor het 
kinderdagverblijf; de BSO gaat gebruik maken van de leslokalen. De partner voor het 
kinderdagverblijf is Korein aan de Kwartelstraat. De voorgenomen partner voor de BSO is 
ook Korein. Aan de praktische en inhoudelijke invulling van deze samenwerkingen wordt 
gewerkt.  
De MR heeft inspraak in een aantal onderdelen van de invuling van het SPIL-centrum. In 
de vergadering is nog niet over de inhoud gesproken, maar over de procedure; wat zijn de 
te nemen stappen, de rollen en de inhoud.  
Er wordt een extra vergadering ingepland waarbij Korein wordt uitgenodigd om over de 
invulling van SPIL van gedachten te wisselen. Daarna zal er een werkgroep gevormd 
worden, waarin een aantal ouders en leerkrachten deelnemen, die zal adviseren.  
 
Bouw 
Op de school-website staan foto’s van de verbouwing. Ook zijn er antwoorden te vinden 
op vragen die gesteld werden tijdens de info-avond.  
Voor de kerstvakantie zal er meer duidelijkheid zijn over de officiële startdatum.  
Mijlpalen zullen gevierd worden met de kinderen, zoals de eerste paal die de grond in gaat 
en het bereiken van het hoogste punt.  
 
Busvervoer 
Er is gekeken naar de aanvangstijden van de lessen. Met name de groepen in de 
bovenbouw beginnen structureel 5 minuten te laat met de les. Eén van de redenen is dat 
er zoveel bussen zijn. De laatste bussen kunnen pas enkele minuten ná 8.10 uur 
vertrekken en ze hebben extra tijd nodig hebben om op de rondweg te komen.  
Er wordt gepraat over mogelijke oplossingen.  
In januari vindt er opnieuw een evaluatie tussen school, gemeente en busvervoerders 
plaats.  
 
MR-voorzitter 
Met het vertrek van Hans Nieuwkerk heeft de MR aan MR-ouder Daan van Boxel 
gevraagd de rol van MR-voorzitter op zich te nemen. Daan heeft besloten de taak te 
aanvaarden.  
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 19 januari. 
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