
MR vergadering 30 januari 2018 
 
Aanwezig: Jouke, Mariska, Jantine, Lenneke, Bart, Fleur en Yvonne. 
 
Opening: 
 
Vaststellen agenda: Agenda vastgesteld. 
 
Lestijden model: 
 
Als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Zal de school dit zelf moeten betalen. 
De minimale pauze van driekwartier zullen we moeten hanteren om deze kosten niet te hoeven 
dragen. Bij afname verplichte betaling wordt er €0,80 gevraagd door Junis. Bij incidentele afname 
betalen ouders € 1,15. Samenwerken met Vianova is een optie wat betreft de overblijf. Een half uur 
bij Vianova en een half uur bij de Vroonhoeve zo werken de pedagogisch e medewerkers een uur. 
Conclusie is: dat de optie met vrijwillige overblijf met verplichte overblijfkosten van Junis. Gr. 1 tot en 
met 8 eet een kwartier met de leerkracht. Daarna een half uur pauze o.l.v Junis. 
 
Brief vanuit MR en directie: 
 
We willen in de brief naar ouders duidelijk uitleggen waarom we tot deze keuze gekomen zijn. 
Het team gaat liever verder met het huidige lestijden model, maar we staan er wel open voor als het 
merendeel van de ouders wel een verandering wil van het lestijden model.  
Lenneke past de brief nog aan voordat hij uitgaat naar ouders.  
 
Vragen in de enquête: 
 
We doen de enquête in papieren versie eruit. Hopen hiermee op een hoge respons. 
Tabellen naast elkaar erin zetten met de dagen en tijden waarom het gaat. 
Bij de 15 min gesprekken geven we het stembiljet mee aan ouders als ze naar huis gaan. Voor de 
jongste gaat een brief mee. 
Op beide avonden kunnen de brieven ingeleverd worden in de teamkamer. Er staat daar een bus. 
Uiterlijke inleverdatum is vrijdag de 16 februari. Brief naar ouders zo snel mogelijk uit doen 
(Lenneke ).  
Vragen enquête: 
Bij vrijwillige bijdrage: die vraag kan eruit. 
Wat heeft de doorslag gegeven: kan eruit. 
Bij mogelijkheid om thuis te lunchen kan er ook uit. 
 
Rondvraag: 
Lenneke: mobiliteit directeuren  
Lenneke stuurt een mededeling door aan de MR wat dit inhoud. De goedkeuring is al gegeven door 
de GMR. 
 
 
 
Sluiting 
22.15 uur. 
 
 


