
MR vergadering: de Paperclip:  26 september 2018 

 
Aanwezig: Roxanne, Carola, Ciska, Monique, Barry en Luella 

 

1.  Opening. 

 

2.  Notulen / actiepuntenlijst.   

Goedgekeurd en actiepuntenlijst is besproken en ongewijzigd. 
 

3. Binnengekomen post en stukken:  
E-mail cursus MR en MR contactavond 1 november 2018 in Heiloo.  

Barry, Monique en Roxanne o.v.b. Monique vraagt bij GMR of er een MR 
cursus gepland staat.  

 

4. Taakverdeling 
Monique : Voorzitter 

Barry : MR communicatie/ICT 
Luella: Notulen 

 
5. Punten vanuit de directie 

Financiën 
De begrotingsprocedure voor de meerjarenbegroting gaat starten. De 

begroting moet langs de MR, Anita zit goed in de cijfers dus dat werkt heel 
prettig. Binnenkort is er een bijeenkomst bij Blosse. Vooralsnog is de 

formatie geregeld, deels dankzij uitbreiding van uren van de huidige 
leerkrachten.  

 
De verbouwing is gerealiseerd zoals voor ogen. Er is veel meer licht in de 

lokalen. 

 
In het teamvergadering is schoolontwikkelplan besproken en het team 

heeft dit besproken en goedgekeurd. De goedkeuring is ook gegeven door 
de onderwijsgeleding van de MR, SOP is gericht op hoe samen het beste 

voor de kinderen bereikt kan worden. Wendela voormalig medewerkster 
van gedragspunt (die niet meer bestaat) zal het PBS vanuit haar eigen 

onderneming voortzetten.  
 

ICT 
Er is pilot met chromebooks, waarvoor in 2017 een enquête is afgenomen 

in 2017. Er zou dit jaar een evaluatie komen. Dit was de insteek vanuit De 
Paperclip, maar nu blijkt dat er andere Blosse scholen al Snappet op de 

Chromebooks draaien zodat de pilot feitelijk achterhaald is.  
 

De veiligheid 

De veiligheid is nog steeds onder aandacht. Punt van aandacht blijft de 
kwestie van het speeldak.  

 



Onderwijs en ontwikkeling 
De evaluatie van de 7/8 unit: 

Er zijn twee criteria: de methode gebonden en niet-methode gebonden 

toetsen, hieruit zou moeten volgen dat de resultaten omhoog gaan.   
Een tweede criterium dat het plezier van de kinderen in de groepen 

toegenomen. Als de criteria tot een positieve uitkomst leiden, zal de 7/8 
unit als geslaagd worden gekwalificeerd.  

 
De 7/8 unit wordt nu in een stamgroep 7 en stamgroep 8 geplaatst. Er 

zijn leerlingen die behoefte hebben aan een vaste plek. Hier wordt 
rekening mee gehouden en deze leerlingen krijgen ook een vaste plek. 

Andere leerlingen vinden het prettig om te kiezen afhankelijk van de 
werkwijze op het moment van de dag.  

 
De kinderen beginnen hun draai te vinden en Ciska geeft aan dat de 7/8 

unit in ontwikkeling is en dat ook aanpassingen worden gemaakt 
aansluitend aan de behoefte van de leerlingen. Er worden grote stappen 

worden gemaakt.  

 
Vragen aan Barbara 

Geen 
 

6. Website 
Barry is van mening dat de website onderdeel MR niet optimaal is en 

verbeterd zou kunnen worden. Barry neemt contact op met Rinus om te 
kijken hoe en waar er verbetering nodig is.  

 
7. Jaarverslag 

 
Monique gaat er mee aan de slag.  

 
8.  De Regenboog 

Het aantal leerlingen is toegenomen, circa 100 leerlingen. De sluiting van 

het AZC Alkmaar heeft tot een toename geleid. Kleuters twee groepen van 
twintig. Zijn twee leerkrachten al gestart en december komt een derde 

leerkracht.  
 

Er is een extra sollicitatie voor een onderwijsassistent. De huidige 
onderwijsassistent redt het niet in drie dagen. Er zijn twee 

onderwijsassistenten aangenomen, alle groepen worden nu dagelijks 
voorzien van een klasse-assistent. 

 
9.  GMR  

Geen nieuws 
 

10.  Rondvraag  
Geen verdere vragen  

 



11.  Sluiting 
  



 
 

 

Actiepuntenlijst: 
 

Actiepunten: Wie? Wanneer? Afgehan- 
deld. 

Schooljaar 2018-2019    

    

MR : actiepunt, beveiliging 

chromebooks. Is school 
voldoende verzekerd en 

aansprakelijkheid. 

Luella Ottilio en 

Jeroen 
Spanbroek 

 

    

De balustrade het 

speeldek boven, brief over 
aanpassen, ophogen. 

Luella Rob Koning 

Afdeling 
Huisvesting 

 

    
    

Computermaterialen 
inbraakproof opruimen 

Barbara MR punt brief  

 


