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Verslag van de MR vergadering SBO Haagse Beek 

  
 
Aanwezig namens ouders: Wouter Blommers (voorzitter)  
  Wendy Boxhoorn  
                                                       Wil IJzereef 
                                                       Danielle Lammertink (nieuw)  
Aanwezig namens de school: Conny Teljeur 
  Taco Haasdijk 
                                                       Jos Ghijssels 

 Aanwezig namens de directie:       Jos de Koning  (algemeen directeur)  
 Afwezig met kennisgeving:              Berbel Pothof-Korving 
 Afwezig zonder bericht:                   - 
 
1. Opening en vaststelling agendapunten 

Van de 3 agendapunten die Berbel via de mail heeft verstuurd, zijn er 
inmiddels 2 via de mail beantwoord door Jos de K.  
Op haar vraag of de MR vragen kan toevoegen aan het oudertevredenheids 
onderzoek is het antwoord nee. Het is een algemene vragenlijst die door 
het bestuur is vastgesteld.  
Op haar vraag of er een leerlingtevredenheids onderzoek kan plaatsvinden, 
is het antwoord dat hierover wordt nagedacht.  
Punt 3, inloop ouders en betrokkenheid, komt later op deze vergadering 
aan bod    

          De moeder van Dylano (groep6)Danielle lammertink, is benaderd door  
          Wendy om zitting te nemen in de oudergeleding van de MR. Zij heeft,  
          voorafgaande aan deze vergadering, een gesprek gehad met de voorzitter.  
          Bij financiële agendapunten zal haar man namens haar de vergaderingen  
          bijwonen.    
 
2. Notulen van 07-11-2017 

De bespreking van de begroting staat nu niet op de agenda. Dit wordt nu 
besproken op de vergadering van dinsdag 13 maart, net als het 
jaarverslag.  Er komen geen andere agendapunten op te staan. 
De notulen van 07-11-2017 worden goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen: 
Jos de K: eind deze maand krijgen de kinderen een nieuw rapport mee naar huis, 
met een map waarin alle rapporten thuis kunnen worden bewaard. 
-Per 1 maart komt Laura Balledux hier op school werken als 
leerkrachtondersteuner. Zij heeft eerder op onze school gewerkt als 
onderwijsassistent. 



 

-In mei zal er worden gestart met het werven van een nieuwe leerkracht, dit omdat 
Wil Lejewaan per 1 november met pensioen gaat. Gezien de arbeidsmarkt is het 
noodzakelijk tijdig een vacature uit te laten gaan. 
Jos G: deze week is de naschoolse gym gestart. De groepen ½ en 8 doen hier niet 
aan mee anders worden de groepen te vol. In mei is er een nieuwe start. 
 

4. Binnengekomen post: 
Brief van de GMR voor de personeelsgeleding van de MR. Het betreft een 
bijeenkomst op 13 maart a.s. over de organisatie van de MR op scholen. Deze 
bijeenkomst valt samen met een MR vergadering op 13 maart op onze school. 
Er wordt nog gekeken of er een afgevaardigde naar deze bijeenkomst kan gaan. 
 

5. Schoolzwemmen: 
Jos de K. heeft de MR een brief toegestuurd met een voorstel tot het afschaffen 
van het schoolzwemmen. De tijdsinvestering (ca 2 uur) is van invloed op de 
beschikbare onderwijstijd en daarnaast ligt er (sinds de verdrinking van een 
scholiere eerder dit jaar) een grote verantwoordelijkheid op de leerkrachten. 
Wouter: dit heeft financiële gevolgen voor ouders, veel allochtone kinderen zullen 
hun diploma hierdoor niet halen 
Conny: veel kinderen hebben al diploma’s, er is ook een aantal kinderen die hun 
zwemdiploma tijdens schoolzwemmen niet kunnen halen vanwege 
watervrees/motoriek 
Wendy: bij particulier zwemonderwijs wordt veel meer gelet op motorische 
vaardigheden 
Wil: met een ooievaarspas kunnen kinderen gratis zwemonderwijs krijgen. 

           Afgesproken wordt dat er in de volgende vergadering een besluit hierover  
           wordt genomen.     

                                                                                     
             
6.       Evaluatie nieuwbouw: 

           -Wouter: speelruimte is beperkt 
           -Jos de K: dit is een feit, er wordt gekeken of er met de tussenschoolseopvang van  
            “Bamboe” afspraken kunnen worden gemaakt zodat ook onze school tijdens  
             pauzes gebruik kan maken van de sportvelden.  
            -Wouter: is het mogelijk dat de schoolsport coördinator van de gemeente hierbij  
             betrokken kan worden. Jos de K zal zich hierin verdiepen. 
            -Berbel: constateert dat er weinig ouders van de gelegenheid gebruik maken om  
             hun kind tot in de klas te begeleiden, tenminste in de bovenbouw 
            -Jos de K.: hij ziet veel ouders die de school inkomen 
             -Conny: beaamt dit, mogelijk dat de oudere kinderen en hun ouders minder  
              behoefte hebben aan geregeld contact.   
             -Danielle geeft aan dat contact met een leerkracht soms stroef verloopt. 
             -Jos de K.: dit moet ze bespreken met de desbetreffende leerkracht. 
             -Wouter: geeft aan de weeksluitingen te missen, vooral zijn zoon 
             -Jos de K.: er is nog geen ruimte hiervoor geregeld 
             -Wil: vindt het niet op zijn plaats dat de mening van een zoon in dit agendapunt  
               is opgenomen. 
             -Wendy: vraagt zich af of er kinderen zijn op school die rugklachten hebben  
               gekregen door de stoelen die wij op school hebben.  
             -Jos de K.: hierover is niets bekend bij hem, maar misschien kan de  
               fysiotherapeut kijken naar het desbetreffende kind. 
               Hij geeft aan blij te zijn met de nieuwbouw. 
              -Jos G.: veel van zijn collega’s zijn jaloers op onze gymzaal, hij staat op nummer  
                2 van de beste gymzalen van Nederland. 
 
 
 
 



 

 
 
7.          Rondvraag: 
             -Jos G: voorstel om volgend schooljaar te kijken naar een vroeger tijdstip en  
              andere dag om te vergaderen. 
              -Wouter: heeft namens de MR het SOP ondertekend. 
 
           Volgende vergaderdata: 
 
            Dinsdag 13 maart 2018 
            Dinsdag 15 mei 2018 
            Dinsdag 19 juni 2018 
 
          Agendapunten 13 maart: 
          -Begroting 
          -Jaarverslag 
          -Besluitvorming schoolzwemmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
              
 
              
 
 



 

 


