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Verslag MR-vergadering 26-02-2018  
 
Aanwezig: Jacques Vonk  (voorzitter) 
  Marc Embregts  (ouderlid) 

Nicole Hoogwerf (ouderlid) 
  Marley van Schöll (secretaris) 
  Susan van den Luitgaarden (teamlid) 
  Ilona Suijkerbuijk (teamlid) 

Nicole Hanegraaf (directie) 
Patrick Lazaroms (directie)  
Beate Gierveld  (voorzitter OR) 
Monique Wetzels (notulant) 
 
 

1. Opening vergadering 
Jacques opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Als punt 11 wordt TSO toegevoegd. 
 

3. Notulen 13-11-2017 
Notulen van 18-12-2017 worden na enige aanpassingen goedgekeurd en op de website geplaatst. 
 

4. Ingekomen stukken 

 MR-tijdschriften liggen in postvak Marley. 

 Informatiebrief over cursus medezeggenschap. 

 Informatief schrijven over fusies. 
 

5. AC info 
Er waren weinig AC-leden op de vorige vergadering.  
De activiteiten lopen volgens plan. De musical wordt verdeeld over twee dagen. Dat zal wellicht een probleem 
worden met de bezetting vanuit de AC omdat het dan altijd al een heel drukke tijd is. 
Betalingen: er zijn weer veel betalingen binnen gekomen. Er zijn nu nog enkele tientallen kinderen waarvoor de 
schoolreis niet betaald is.  De ouders die niet betaald hebben zijn erop geattendeerd dat bij Stichting Leergeld een 
bijdrage kan worden gevraagd bij onvoldoende financiële draagkracht. Het is niet duidelijk dat de betreffende 
ouders over onvoldoende financiële draagkracht beschikken. In principe gaan we altijd uit van het 
solidariteitsbeginsel, dat wie meegaat ook meebetaalt aan de schoolreis. 
Het moet wellicht eerder duidelijk gemaakt worden wat het alternatieve programma is voor kinderen die niet mee 
op schoolreis kunnen als hun schoolreisbijdrage niet is betaald. 
Eind dit schooljaar gaan we al starten met innen schoolreisbijdrage, omdat schoolreis al in september gepland 
staat. 
Komende vergadering zal weer over de automatische incasso gesproken worden. 
Volgend schooljaar worden ouderbijdrage en schoolreisbijdrage weer losgekoppeld. De schoolreisbijdrage zal licht 
stijgen.  
 

6. Mededelingen directie 
Onderwijsontwikkeling Duizendpoot 2020 
We vinden op De Duizendpoot dat we kinderen met het traditionele onderwijssysteem tekort doen. Daarom zijn 
we na de zomervakantie gestart met units met als streven: maatwerk voor elk kind.  



Verslag MR-vergadering 26-02-2018   pagina 2 van 3 

We monitoren het proces sterk door observaties, gesprekken met leerkrachten, kinderen en ouders en het 
analyseren van de opbrengsten. We zien dat het maatwerk nog onvoldoende uit de verf komt en de units nogal 
wat logistieke uitdagingen geven. Deze informatie heeft tot diverse bijstellingen geleid:  
In unit 2 en 3 blijven de kinderen deze periode meer bij de eigen basisgroepleerkracht en gaan met de basisgroep 
langs verschillende stations voor de verschillende vakken. De leerdoelen worden nog meer centraal geplaatst. We 
willen dat kinderen zich meer en meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces. We zorgen 
daarom dat kinderen begrijpen wat ze leren. Daarnaast ontdekken we met ze hoe ze dat het beste kunnen doen. 
De bereikte doelen worden in beeld gebracht met de periode toetsen, maar we leren de kinderen ook zelf te 
bepalen of ze een doel beheersen en in welke mate ze dat doen. Het is duidelijk dat de nieuwe opzet tijd vraagt en 
er wordt tijdig gesignaleerd als er bijgestuurd moet worden.  
Unit 4 gaat verder met thematisch werken aan wereldoriënterende vakken en het optimaal inzetten van 
de Chromebooks ten behoeve van maatwerk.  
 
ICT: De eerste ervaringen met de Chromebooks zijn positief. 
 
Huisvesting: Er is overleg geweest met Marquart, Patrick, medewerker van bureau Oomen en Theo Lauwen. Er is 
een plan ingediend wat goedkoper was, maar gemeente is nog niet akkoord. Wellicht dat er na de 
gemeenteraadsverkiezingen wat meer schot in komt. 
 

7. Mededelingen bestuur 

 De Biëncorf gaat sluiten, de Kameleon blijft open. Collega’s van de Biëncorf gaan instromen bij scholen 
waar vacatureruimte is.  

 De Meander heeft een nieuwe duolocatiedirectie: Rob Sestig en Saskia Knol. 

 Er is een groot tekort aan vervangers, dat is een landelijk probleem. Op de Duizendpoot wordt het tot nu 
toe creatief opgelost, maar het is vaak moeilijk. 

 
8. SOP (schoolondersteuningsplan) 

Er is uitgebreid gesproken over het schoolondersteuningsplan. Nicole denkt dat het zinvol zou zijn als de scholen 
in de wijk een samenwerking aan zouden gaan, waarbij geprobeerd wordt met alle scholen passend onderwijs te 
realiseren voor elk kind. 
 

9. Social Media 
Er wordt weer regelmatig een Vlog gemaakt als er zinvolle dingen zijn om op die manier te laten zien. 
Facebook per unit is nog niet echt van de grond gekomen. Zaken die daarop gezet zouden kunnen worden zijn 
bijvoorbeeld opening en sluiting van een thema. Het doel is om de school meer bekendheid te geven, ouders te 
betrekken bij de school en nieuwe ouders te informeren over onze werkwijze. 
Een LinkedIn profiel van de school zou ook tot de mogelijkheden behoren. 
 

10. Formatie 
We gaan volgend schooljaar starten met hetzelfde aantal groepen (13). De groepen zullen bestaan uit maximaal 
25 leerlingen. De samenstelling van de groepen kan uiteraard wel wijzigen. 
Er zijn nog geen collega’s die vertrekken, dus er is ook geen vacatureruimte op De Duizendpoot. Mensen kunnen 
wel de “blije mobiliteit” (vrijwillig overstappen naar andere school) in. Daar zal Patrick tijdens de 
functioneringsgesprekken naar informeren. Het is fijn als er continuïteit in het team blijft.  
Er komt wat meer financiële ruimte door gelden voor werkdrukverlaging. Er moet goed besproken worden met de 
teamleden hoe die gelden ingezet gaan worden.  
 

11. Tussenschoolse opvang 
Er zijn gesprekken geweest met coördinator van de tussenschoolse opvang. Er is behoefte aan rust en 
duidelijkheid en Patrick gaat in gesprek met overblijfouders over problematiek. 
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Nieuwsbrief:  
Formatie: zelfde aantal groepen (13). Samenstelling kan uiteraard wel wijzigen. 
Elke unit gaat communiceren met de ouders via ouderportaal 
Huisvesting: we houden vast aan pedagogische uitgangspunten. Plannen worden bijgesteld en gaan weer naar de 
gemeente.  
 
Rondvraag:  
Patrick: wat betreft de dagarrangementen: er bestaat bij een aantal ouders behoeft aan een andere samenstelling 
van de lestijden. Er moeten mogelijkheden bespreekbaar worden gemaakt, die vervolgens getoetst moeten 
worden binnen de school op haalbaarheid en behoefte. De Duizendpoot wil graag aansluiten op wat er in de 
maatschappij leeft. Er komt overleg tussen SKO (Nanda en een pm-er), Patrick. Graag ook MR-leden daarbij. Nicole 
Hoogwerf, Jacques, Marley, Susan en Ilona sluiten daar graag bij aan. 
 
 


