
Notulen MR Antoniusschool: dinsdag 1 oktober 2019 
Start: 19.30u 

Aanwezig: 
Oudergeleding –René Groen, Renske Peters, Allard Kernkamp, Margriet Zethof 

Personeelsgeleding – José van der Laan (voorzitter), Erica Hermans, Mariëtte Rijneveld, Leonore 
Melkert en Eric Spaargaren 

 

1. Opening/agenda vaststellen 

Welkom door José, Renske is notulist. 

  

2. Taakverdeling schooljaar 2019-2020 bespreken 

 

Voorzitter: José, wil dit komend jaar blijven doen 

Secretaris: per keer rouleren onder de personeelsgeleding 

Notulist: per keer rouleren onder de oudergeleding 

GMR: René blijft namens de Antoniusschool in de GMR 

Verkeersituatie rondom school (indien nodig):  

Als het actueel is, bespreken we wie dit op zich neemt. Margriet geeft aan de overgang 

Zwanebloemweg- Mijnsherenweg onveilig en druk te vinden. Verantwoordelijkheid voor 

verkeersveiligheid ligt in eerste instantie bij de ouders. Gemeente stuurt een brief naar de 

schoolverlaters over verantwoordelijkheid veilige route naar het voortgezet onderwijs. 

 

MR-magazine lezen, voorselectie interessante artikelen maken:  

Margriet gaat komend jaar de MR-magazines doornemen en interessante artikelen doorgeven aan 

de MR. Deze worden in gescand en naar de MR leden gestuurd. 

 

3. Notulen van 11-06-2019 

Er zijn veel opmerkingen bij de notulen geplaatst maar ze zijn goedgekeurd. Het pestprotocol staat 

goed op papier, maar de uitvoering ervan is maatwerk en vereist creativiteit. Uitgebreider op 

papier zetten draagt niet bij aan het beter omgaan met pestgedrag. De rol van school bij het 

buitenschools pesten is beperkt; aan pestgedrag wordt op school aandacht besteed. De 

buitenschoolse situatie valt niet onder verantwoordelijkheid van de school, maar van de ouders. 

 

Terugkoppeling controle brandveiligheidsmiddelen en communicatie van de indeling groepen 3.      

M.b.t. Brandveiligheid; Brandveiligheidsbedrijf Paraat draagt zorg voor de brandveiligheid van de 

Antoniusschool. Paraat keurt zijn eigen brandblusmiddelen, daarnaast vindt jaarlijks een 

onafhankelijke controle plaats door de gemeente. 

M.b.t. communicatie van de indeling groep 3; dit blijft zoals het is. 

 

4. Data vergaderingen dit schooljaar – voorstel (dinsdag om 19.30u op de Antoniusschool).  

Oktober: Dinsdag 1 oktober  
December: dinsdag 3 december  dit wordt maandag 25 november 
Januari: dinsdag 21 januari (eten).  
Februari: dinsdag 11 februari  
Maart: dinsdag 31 maart  
Mei: speciaal directieberaad: dinsdag 19 mei (vanaf 18.00u) op de Oosteinderschool  



Juni: 16 juni  
 

5. Binnengekomen post/mail  

MR magazine 5 2019, InfoMR nummer 3 2019 

 

6. GMR vergadering d.d. 24-06-2019  

Is komen te vervallen. Van het bestuur (via Antoine) de volgende mededelingen: 

- Beleidsplannen die zijn getekend: 
o IPB  
o Bestuursformatieplan  
o Huishoudelijk reglement en statuten (MR en GMR) 

- Sharepoint gaat stoppen, vanaf dit schooljaar krijgen we bovenschoolse mail via een Cloud-
omgeving. Voor dit traject wordt het hele schooljaar uitgetrokken. 

- De directeuren hebben met twee bestuursleden (bestuurslid met personeelszaken in beheer 
en een bestuurslid van de eigen school) een beoordelingsgesprek gehad.  

- Er komt een echtscheidingsprotocol (wie van de ouders heeft gezag etc). Er wordt gekeken of 
deze op bestuursniveau gemaakt wordt of op schoolniveau, dit wordt ter informatie naar de 
MR gestuurd. 

- Er is een nieuwe adjunct-directeur op de Jozefschool, Antoniusschool en De Oosteinder.  
- De OR van de Antoniusschool en De Oosteinder hebben een nieuw huishoudelijk regelement. 
- Concept jaarrekening is nog niet klaar: er komen steeds nieuwe eisen van de accountant, die 

is namelijk heel strikt, terwijl SKOA probeert geld uit te geven. De jaarrekening is inmiddels 
klaar en goedgekeurd. 

- Er zijn twee nieuwe bestuursleden van De Oosteinder. Volgend jaar op zoek naar twee 
nieuwe bestuursleden voor de Antoniusschool.  

 

7. Jaarverslag 2018-2019 (zie bijlage) 

Mbt groepsoverstijgend werken; Wordt voornamelijk ingezet tijdens EHBO, Crea-middagen, niet 

voor exacte vakken. Waarom is dit? Zou groepsoverstijgend werken ook in te zetten zijn om 

extra/plus werk te doen (als voorbereiding op middelbare school)? 

Antonius kiest voor homogene leeftijdsgroepen (en bewust niet homogeen op niveau), omdat het 

uitgangspunt is dat men van elkaar kan leren. Aangegeven wordt dat de methodes voor kinderen 

die méér kunnen ook uitkomst bieden.  Er wordt ook voor kinderen die ‘voor’ zijn gewerkt aan 

‘leren leren’ zodat zij op de middelbare school hier profijt van kunnen hebben. 

M.b.t. prognose leerlingaantal; Eric heeft dit met de gemeente besproken, het 

belangstellingspercentage is het huidige aantal leerlingen en niet op basis van de afgelopen 8 jaar. 

Het aantal leerlingen zal gaan dalen omdat er minder kinderen in Kudelstaart zijn, waarschijnlijk zal 

dit middels natuurlijk verloop per jaar 1 fte afnemen. 

 

8. Schoolgids (zie bijlage) 

MR leden en ouderleden aanpassen; dit zijn er inmiddels vier i.p.v. drie. Schoolreis staat in het 

document nog vermeld als evenement aan het eind van het jaar, dit was afgelopen twee jaar begin 

van het jaar. Verder geen opmerkingen te plaatsen. 

 

9. Implementatie ICT/programmeren in het lesprogramma (Renske) 

Er is inmiddels in iedere jaarlaag een programma voor het omgaan met ICT en programmeren. De 

OR heeft een bijdrage geleverd in de vorm van materiaal dat passend is bij de leeftijd en het niveau 

van ICT/programmeren van de leerlingen. Er is dit schooljaar gestart met het implementeren in 

iedere jaarlaag, onder begeleiding van de ICT’ers. 



 

10. Mededelingen team/PMR 

 Studiedag groep 1-2 (digikeuzebord) 

Nieuwe digikeuzeborden bij de kleuters; verschillende ‘borden’ te maken met verschillende 

doelen; bijvoorbeeld fijne motoriek, tellen, knippen. Het is een hulpmiddel om de 

vaardigheden van de leerlingen van groep 1/2 te kunnen monitoren. Het is niet gekoppeld 

aan Cito want groep 2 neemt geen Cito meer af.  

 

 Studiedag team (schoolplan, traject zorgteam) 

M.b.t. Schoolplan: Minimaal 1x in de vier jaar wordt er een Schoolplan gemaakt. Dit 

schooljaar is er een nieuw schoolplan opgesteld. Antonius zit ver boven de eisen die door de 

overheid als minimum gesteld worden (bijvoorbeeld met het Grej of the day project, ‘leren 

leren’, schoolplein, ICT). Overheid stelt 5 grote doelen en 17 indicatoren. Het schoolplan 

komt vrijdag 5 okt richting MR, binnen 2 weken feedback (17 oktober).  Speerpunt van 

huidige schoolplan is het op juiste wijze inzetten van kwaliteit en kennis binnen de 

organisatie, bij de juiste mensen. Durf te leren van elkaar! 

 

M.b.t. Zorgteam: meer de leerkracht in hun kracht zetten; op de studiedag wordt input 

gevraagd aan de leerkrachten hoe ze het best in hun kracht gezet kunnen worden. 

 

M.b.t. kleuteronderwijs: Er is gesproken over de visie op het kleuteronderwijs, hierop komt 

nog een vervolg op. 

 

 Kinderboekenweek 

Geen officiële opening, wel veel aandacht aan besteed in de klas. 

 

 Andere schooltijden 

M.b.t. schooltijden; er wordt vanuit de organisatie niet gekozen voor een continue rooster. Dat is 

praktisch onhaalbaar: het schoolplein is al drukbezet en daar zouden in het geval van een 

continue rooster nog 300 kinderen bij moeten. Een ander argument is dat de bovenbouw in de 

huidige schooltijden-indeling meer uren maakt dan de onderbouw. Dit is wenselijk omdat zij ook 

een drukker belast programma hebben dan de onderbouw (denk hierbij aan de zaakvakken, 

Engels). Bij een continurooster moeten er meer vakken in minder tijd gestopt worden. Er zal 

mogelijk gekozen worden voor een aanpassing in de starttijd van school, van 08.45u naar 08.30u. 

 

Onderbouw 8.30u-12.00/13.00-15.00u, woensdags tot 12.15u, vrijdags tot 12.00u  

Bovenbouw 8.30-12.00/13.00-15.00u  

Hierdoor komen studiedagen (4 of 5) vrij en kan de Antonius tegemoetkomen aan de wens van 

ouders om twee weken meivakantie te hebben.  

 

Er is besloten te klankborden door de MR-oudergeleding en er zal een enquête (concepttekst 

komt voor de herfstvakantie naar de MR) uitgaan naar de ouders van groep 1 t/m 7 met 

meerdere opties. Per gezin mag er één enquête worden in gevuld en geretourneerd, ook als het 

meeroudergezinnen betreft. Het betreft een kleine wijziging in de schooltijden: ingang per 

schooljaar 2020-2021. 

 

 Werkdrukgelden  



Vorig jaar kwam er extra budget vanuit het ministerie, ook dit jaar weer. Vanuit het team naar de 

directie: waaraan kan het besteed worden? Er is een voorstel dat komende Studiedag 

gepresenteerd wordt. Er is vanuit de bonden een voorstel voor eventueel staken op 6 november, 

hierover zal later een besluit genomen worden. 

 

Volgende vergadering: 

(Let op: gewijzigd!) Maandag 25 november 19.30u.  

 

 

 

 


