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Notulen MR vergadering Radboudschool 29 maart 19.30 uur 

Aanwezig: Bart Verkissen(voorzitter), Helen Wildeboer,  Pieter Baart ( allen 

ouders) Carla , Ingrid, Dick (notulist)(allen leerkracht) en Paul (directeur) 

 

1. Opening door voorzitter Bart 

a. Welkom Pieter Baart als nieuw MR Lid.  

Pieter stelt zich voor, hij en zijn vrouw hebben drie kinderen op school, in 1/2C, 

4 en 6. Carla wordt door Bart ook welkom geheten als nieuw lid binnen onze 

MR. 

b. Laatste vergadering Martijn Smit 

Bart dankt Martijn voor alle inzet de afgelopen drie jaar. Martijn geeft aan met 

veel plezier te hebben deelgenomen aan een constructieve MR. Hij blijft 

beschikbaar voor eventuele projectrol binnen de MR. 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen bijzonderheden. 

3. Actielijst 

Actiepunten afgehandeld, handtekeningen gezet. 

4. mr.radboud@blosse.nl 

o Binnengekomen e-mails 

Paul heeft gereageerd op de mail van een ouder. 

5. Corona update 

Momenteel 3 collega’s ziek waarvan 1 Corona. Tot nu toe geen klassen thuis. Dit 

wordt gerealiseerd door inzet van Rob (dus geen gym op donderdag) en Kaylee 

(onderwijsassistente) lost ook veel op door klassen les te geven. 

Afgelopen tijd ook weer eens een collega uit de inval poule gehad, die vond 

sfeer op school goed en wil graag nog eens terugkomen. Ook wordt de instroom 

op de pabo door Blosse gemonitord. Hopelijk na terugkeer basisbeurs weer 

meer aanmeldingen daar. 

6. Wat er speelt in/binnen:  

o de groepen  

o de groepsdynamiek in een van de groepen die niet lekker loopt 

wordt besproken.  

Paul is hiermee bezig en ook in gesprek met sommige ouders. 

Vanuit de oudergeleding wordt de vraag gesteld welke opties er zijn  
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om de dynamiek te verbeteren. Hierover wisselen we van 

gedachten. In een parallel combi/groep van deze groep spelen ook 

gedragsmatige zaken bij de kinderen, ook hier als de vaste 

leerkrachten uit zicht zijn.  

In de overige groepen is het relatief rustig, verder niet besproken. 

o het team 

Esther van Rhoon heeft afscheid genomen ( waardeerde het zeer om bij ons te 

werken) en collega Martine komt terug van zwangerschapsverlof. Collega 

Dineke keert later terug van dat verlof in verband met latere bevalling. 

o Blosse 

Niet besproken 

7. Lesuitval 

Zoals ook al boven aangegeven is er op dit moment door diverse kunstgrepen 

geen of in ieder geval weinig uitval. Hiervoor wordt wel een beroep gedaan op 

collega’s die dus hun eigenlijke taak dan niet kunnen uitvoeren. 

Hopelijk binnenkort weer een nog normalere situatie… 

8. Verkeersituatie rondom de school 

Verkeerssituatie is met name bij slecht weer een probleem. Teveel auto’s in te 

korte tijd te dicht bij school.  

Paul gaat een keer bij slecht weer observeren waar het mis gaat, wordt 

vervolgd. De zebra’s onder andere op de Herenweg kunnen veiliger wellicht. 

Hierover overleg met gemeente, In de toekomst gaat daar ook meer 

vrachtverkeer rijden in verband met bevoorrading nieuwe Aldi. Klaar-overs 

inzetten is geen optie meer in verband met dipoma’s.  

Verkeerssituatie heeft voorlopig aandacht (ook wellicht in overleg met het 

buurtcommité, op dit moment ook feedback van de gemeente afwachten. 

9. Concept vakantierooster 

Vorig jaar was de Radboud afwijkend in Heiloo, nu niet meer, 6 studiedagen 

moeten nog gepland, wellicht in het lange volgende schooljaar twee 

aansluitende dagen in juni, met een extra dag. Kinderen zijn dan nog even vrij in 

de laatste maand. 

10. Formatie en groepsindeling 1ste concept 

Optie A is gekozen, ondanks alle overwegingen en wenselijkheden voor de groep 

7 en 6/7 is gekozen om geen groep 3/4 en 2/3 te realiseren en dus een 7/8 te 

accepteren. Een hele grote groep 3 (38) kan ook niet. Dit wordt samen met nog 
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een jaar de huidige 7 bij elkaar te houden een uitdagende situatie in de 

bovenbouw. In het jaar daarna moet wel gehusseld worden, dat wordt dan met 

vol zorg en overleg gedaan. 

De vraag blijft altijd of groepen in een vroeg stadium te mixen voorkeur gaat 

krijgen boven in de latere jaren. Dit blijft altijd een situatie die steeds opnieuw 

bekeken moet worden. Kinderen hebben met het mixen over het algemeen 

minder problemen dan team en ouders. Eventuele keuzes gaan we schoolbreed 

ruim van te voren inzaaien om draagvlak te creëren. 

11. RI&E 

Paul legt uit dat de RI&E via een QuickScan is afgenomen en dat er drie 

knelpunten zijn. De grootste zorg is aandacht voor veilig gevoel van leerkrachten 

op school. Eind dit schooljaar moet hier een oplossingsgericht antwoord op 

komen. Paul pakt dit op. 

12. Rondvraag 

Ingrid vraagt nog eens aandacht voor de avond voor team, OR en MR. 

Helen geeft aan dat Kwieb stemmen niet altijd foutloos verloopt (Paul komt hier 

op terug) 

Martijn vraagt update over hangjongeren op schoolplein, antwoord, die mogen 

daar zijn zolang geen vandalisme en overlast, dit heeft ook aandacht van de 

gemeente, blijft vaak rommel achter school ruimt dan op ’s ochtends, is heeeel 

vervelend. 

 

Actiepunten: 

1. Keuzes wat betreft groepsmutaties vroeg aangeven. 

2. Paul geeft invulling aan RI&E over hoe nu verder. 

3. Paul gaat onderzoeken hoe Kwieb beter kan worden ingezet, ook wat 

betreft stemmen en anoniem deelnemen. 

4. Paul gaat checken of notulen op de schoolsite staan zo ja waar en 

waarom eventueel niet. 

 


