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De Pionier 
Valenciadreef 6 
3067 WL Rotterdam 
010-4550111 
 

‘Het gevoel iemand te zijn die iets kan.’ 

 

 
  

 

 
 

Notulen: MR vergadering   Datum: 15 november 2018   Tijd 20.00-22.00 uur  

20.00 uur 

1. Welkom 
Elke is aangesloten bij de MR. 
 

2. Notulen september 2018 / actiepunten 
Volgende vergadering moeten we de ouderbijdrage gaan vaststellen. Voor dit jaar valt er al te 
vertellen dat er veel ouders aangegeven hebben in gesprek te willen gaan. Ook vervallen 
subsidies vanuit de gemeente. Op bestuursniveau wordt er ook al over gesproken.  
 
Volgens de RVKO is het onmogelijk om een sharepoint te openen voor de MR. 
 
Het schoolplein is voor onze eigen rekening, ondanks dat de hekken open zijn en het plein 
daarmee toegankelijk is voor de wijk. De gemeente houdt het schoon om de school en het –plein.  
De deelgemeente heeft eens een inventarisatie gedaan hoeveel speelgelegenheden er zijn in de 
wijk. Kleine speelplekken zijn toen opgedoekt: is ons plein meegenomen bij die inventarisatie?  
Bewoners, politie en wij willen het plein dicht hebben buiten schooltijd en als de BSO dicht is. 
Alleen de gemeente wil het open houden.  
GSR ziet het niet als hun taak om ons te helpen bij het schoonhouden van het schoolplein.  

 
3. Mededelingen secretaris / ingekomen post 

-  
20.30 uur 

4. Mededelingen directie: 

- Personeel: Vanwege het zwangerschapsverlof van Jiske gaat er morgen  een vacature uit 
voor 4 dagen. Carlijn is 23 november voor het laatst. Wendy heeft ervoor gekozen haar LIO 
ergens anders te doen. Na de kerstvakantie is ze er niet meer. De invallerspool is leeg. Als er 
een LIO’er beschikbaar komt, dan staan we als eerste gegadigde op de lijst.  

- Nieuwe gebouw: De aula moet nog steeds aangepakt worden.  
Beneden komt er folie voor de ramen. In december wordt het afgeplakt.  

- INK gaat er maandag uit. Het wordt per mail verstuurd en er is bij het bestuur geïnformeerd 
of het via de computers op school ingevuld kan worden in de hoop meer ouders te bereiken 
tijdens de voortgangsgesprekken.  

 
20.45 uur 

5. De Betere Basisschool 

- Faseplanning doorlopen 
Zou je educatief partnerschap niet onder een eigen kopje zetten i.p.v. onder meer leertijd? Als je 
dat uitsplitst kun je wellicht eerder successen vieren.  
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De kwaliteitsdocumenten hebben draagvlak gekregen doordat we er met het hele team 
achterstaan en elkaar erop durven en kunnen aanspreken waar nodig. 
  

6. Sop 
Als we een leerling afwijzen, moeten we dat goed onderbouwen. Dat doen we d.m.v. het SOP. 
Er staat dat de ambitie is om een dyslexieprotocol en een dyscalculieprotocol te hebben, maar bij 
het overzicht van de protocollen die er al zijn (op p.4), staan ze wel genoemd. Zijn ze er? Zijn ze 
up-to-date? Biedt je het wel of niet aan als je in de ambitiefase zit?  
Geert-Jan koppelt e.e.a. terug naar Mandy. Het wordt ook bekeken door en besproken met PPO. 
 

7. Schoolgids 
We krijgen de gids nog niet mee, we wachten eerst de opmerkingen van het bestuursbureau af. 
Samantha vindt het zelf een te groot stuk met info die wellicht helemaal niet interessant is voor 
ouders, ook denkt ze dat er onderwerpen missen. 
Het schoolplan gaat over beleid. Dat is niet voor ouders. Het zou opvraagbaar zijn. Maar 
sommige beleidsstukjes staan in de schoolgids en zorgen zo voor overlap, dit omdat sommige 
zaken wel belangrijk zijn voor ouders.  
 

8. Visie/Missie 
Wordt nog via mail verstuurd. De visie stond al, we hebben nu de missie verder uitgewerkt. 

Inmiddels is het stuk door het team inhoudelijk goedgekeurd, op 2 opmerkingen na. Neem in de 

missie ook het woord onderwijs op. Wellicht kun je een deel van de visie meenemen in de missie. 

Een visie hoeft niet persé school gebonden te zijn.  

9. Jaarverslag MR 
Donderdag 22-11 is sluitingsdatum voor op-/ aanmerkingen. Als er inhoudelijke zaken komen dan 
komt het terug naar de MR.  

 
21.45 uur 

10. Advies instemming 
a. Sop – inhoudelijke zaken worden teruggekoppeld 
b. Visie/Missie – inhoudelijke zaken worden teruggekoppeld 
c. Verkiezing secretaris- schuift door naar januari 2019 
 

11. Rondvraag 

- Er was afgelopen maand veel onrust in de wijk; hoe gaat school hiermee om? MT is op de 
hoogte en heeft besloten geen onrust te vergroten door informatie te delen.  

- Zonnepanelen op schooldaken: zijn gesprekken over gevoerd, nu wordt er bekeken of het 
rendabel is.  

- Hoe zit het met wijktechniekschool? Is van de baan. 
 

12. Sluiting 22.00 uur 
 

Bijlagen: 

- SOP (reeds verstuurd) 

- Notulen 20 september 2018  

- Visie/Missie na studiedag 13 november 2018 
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Protocollen Samenstelling Evaluatie Volgende 

evaluatie 

Zorgplan, als 

onderdeel van het 

Schoolplan 

(voorheen Protocol 

Rugzak, 

Zorgdocument, 

Protocol Dyslexie, 

Gedragprotocol),  

 

 

 

Oude Protocollen 

2003/2010/2003/2005 

 

 

Oude Protocollen 

nov 2010/nov 2011/nov 

2010/jan 2012 

september 

2019 

Schoolplan   september 

2019 

Kledingprotocol 2008 maart 2015, maart 2017 maart 2020 

Rouwprotocol 2008 april 2013, jan 2016, mei 2018 mei 2021 

Verzuimprotocol 2009 jan 2010, nov 2015, mei 2018  mei 2021 

Griepprotocol (RVKO) 2010   

Ouderbijdrage 2011 juli 2013, jan 2016, nov 2017 Januari 2019 

Pestprotocol Nieuw nov 2013, jan 2017 jan 2020 

  



4 
 

 

Actielijst MR 

 

Open Actiepunten 

 

Wie  Wanneer Voortgang 

Actielijst eerder sturen na 

vergadering 

Secretaris z.s.m. na elke 

vergadering 

Open 

2 weken voor de MR vergadering 

de status van het actiepunt sturen 

naar de secretaris 

Iedereen met een 

open actiepunt 

2 weken voor 

elke MR 

vergadering 

Open 

Wijzigingen in protocollen worden 

aangegeven, zodat we bij de 

vergadering alleen de 

veranderingen hoeven te 

accorderen 

Samantha Continu Open 

Voor- tussen- en na-schoolse 

opvang jaarlijks evalueren 

Jacqueline Mei 2019 Open 

SOPje jaarlijks herzien Geert-Jan November 2019 Open 

Doorgevoerde verbeteringen 

volgend uit De Betere Basisschool 

in het Pionieuwtje vermelden (bijv. 

pleinregels, stilte op de gang) 

http://www.romnieuws.nl/magazines 

Sporttalent benoemen in 

Pionieuwtje 

Geert-Jan 

Samantha  

Annemiek 

Vermeld in eerste 

Pionieuwtje van 

schooljaar 2018-

2019 

Open 

 

Vergaderdata MR delen  ZSM Open 

Vragen of gemeente kan helpen het 

plein netjes te houden. 

Petri ZSM Open 

Agenda opstellen 

- Ouderbijdrage 

- Info over de RVKO-dag 

- Door de ogen van 

- Verkiezing secretaris 

 

MR-personeel 

 

Samantha 

 

Januari 2019 Open 

Schoolgids doorlezen, op-

/aanmerkingen doorgeven, 

aanpassingen doen.  

MR 

Directie 

Maart 2019 Open 

 

http://www.romnieuws.nl/magazines
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