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Verslag 2e ouderavond MR 

 
Datum :  dinsdag 6 oktober 2016 
Tijd :  19:30 uur  
Locatie :  Carolusschool  
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Doel van de avond 
Het doel van de tweede ouderavond van de medezeggenschapsraad (MR) was: 

 Terugkoppelen onderwerpen vorige ouderavond. 

 Informeren over nieuwe ontwikkelingen. 

 Bespreken onderwerpen van ouders.  
 
Hieronder een verslag. 
Eerst wordt een korte toelichting gegeven op wat de MR doet. Dat er een oudergeleding en een 
personeelsgeleding is en dat er onderwerpen zijn waarbij de MR moet instemmingsrecht heeft  en 
anderen waarover de MR adviesrecht heeft..  
Er wordt verwezen naar het jaarverslag van de MR op internet. 
 
Actuele ontwikkelingen 
 
Werving nieuwe directeur 
Er is aangegeven hoe het de afgelopen rondes is gegaan. Cruciaal blijkt te zijn dat de kandidaat 
daadkrachtig is. Sommige ouders vragen zich af of er niet gezocht wordt naar het schaap met vijf 
poten. Er is al wel beleid uitgezet, dus het is niet de bedoeling om een nieuwe lijn uit te zetten 
maar de ingezette lijn te vervolgen. Het bureau past nu het profiel aan en de verwachting is dat er 
over een aantal weken weer gesprekken zijn. De commissie bestaat uit Han, iemand uit de 
docentengeleding, de oudergeleding en de clusterdirecteur. Ze vinden allemaal dat er nog geen 
geschikte kandidaat is geweest.  
 
ICT beleidsplan 
Deze is voor de zomer in de MR geweest. Het plan was toen nog niet ‘volwassen’. Inmiddels zijn 
twee belangrijke elementen (de snappets en digiduif) ingevoerd. Na de herfstvakantie volgt een 
nieuwe versie van het plan. 
Het is belangrijk dat gekeken wordt wat belangrijke meetpunten zijn om te zien of het goed gaat. 
Naar aanleiding daarvan zijn er wel opmerkingen m.b.t. digiduif.  
- Het is voor een aantal ouders belangrijk dat er iets meer geprioriteerd wordt (dus niet een 
mededeling via Digiduif als “er lopen nu opa’s en oma’s in de school”, maar juist wel even 
aandacht voor Leo en Tineke die 40 jaar in het onderwijs zijn). 
- Het is jammer dat je bijlagen niet in de app kunt openen maar apart moet downloaden of dat je 
niet via de app kunt inschrijven.  
- De vraag is ook of er informatie wordt verzameld: wie wat heeft geopend?  
- Er stond ook dat heel groep vier (2 klassen) naar het Museon was geweest, maar dat was maar 
1 klas 
- Wat gebeurt er met de ouders die zich niet hebben aangemeld?  
Naar aanleiding Digiduif ook nog vraag m.b.t. briefjes van de school 
- Er was een briefje waarop je moest aangeven hoe je betaald had, maar als je al betaald hebt 
dan kan de school dat toch gewoon zien. Waarom dan nog aangeven hoe je betaald hebt. 
- En er is nog een tip voor Leo m.b.t. Facebook: dat moet een groep zijn.  
- Wat men zich afvraagt is of er niet vanuit de Lucas iets op de plank ligt wat zo gebruikt kan 
worden.  
 
Uitleg school: Inmiddels is bekend dat 100% van de ouders is aangesloten. De school geeft aan 
dat er sprake is van een opstartfase. De gemaakte opmerkingen worden meegenomen bij de 
doorontwikkeling. Nu alle brieven digitaal kunnen en ook de eerste ervaringen zijn opgedaan met 
de inschrijvingen voor de ouderavond wordt het straks ook mogelijk om gegevens actueel te 
houden en volgen daarna nog formulieren. 
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Ouderbetrokkenheid 3.0  
Er wordt even kort toegelicht dat de school met dit traject gaat starten omdat er meer uit de 
ouderbetrokkenheid gehaald kan worden. Belangrijk is dat er op 3april een dag is waarvoor vanuit 
iedere klas vijf ouders worden gevraagd om aan te sluiten als onderdeel van het 
ouderbetrokkenheid 3.0 traject. Dit zal na de herfstvakantie onder de aandacht worden gebracht, 
want het kan maar in de agenda staan.  
Er is vaker aangegeven dat ouders iets willen doen (bijvoorbeeld in het kader van pluskinderen) 
maar daar gebeurt dan vaak niet zoveel mee en dat is zonde. Inmiddels zijn er een aantal ouders 
actief met onder andere pluskinderen, lezen en  taallessen voor kleuters.  
 
Onderwerpen die vanuit de ouders belangrijk worden gevonden 
 
Huiswerkbeleid 
Er ontstaat een hele discussie over teveel of te weinig huiswerk. Uiteindelijk komen we tot de 
conclusie dat minder misschien beter zou zijn (gezien de resultaten in Finland) maar dat een 
goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs ook belangrijk is. Dus dat oefenen en al gewend 
zijn heel belangrijk is.  
Er zijn wel tips voor de verschillende groepen. Want het is belangrijk dat er huiswerk op maat 
wordt gegeven. Als een kind Zon is dan is huiswerk op Maanniveau niet zo uitdagend.  
 
Reactie school: Het is belangrijk dat dit gemeld wordt bij de eigen groepsleerkracht want die kan 
dan zorgen voor aangepast huiswerk. Ook als u als ouder merkt dat het niet lukt met het huiswerk, 
uw kind er te lang mee bezig is dan altijd hierover contact opnemen met de groepsleerkracht.  
 
Plusbeleid 
Er was minder aandacht op de Carolus voor kinderen die sneller gaan en meer aankunnen. Ook 
hier komt een plan voor dat na de herfstvakantie wordt besproken in de MR. Dit is echt een 
belangrijk onderwerp.  
 
Grote groepen 
Er is een ouder die zich zorgen maakt over dat volgend jaar de groepen vier samen één groep vijf 
worden. Dat is op dit moment ook een hele grote groep (34 kinderen), maar op dit moment is nog 
niet bekend hoe dit er in het volgende schooljaar uit gaat zien. Er is onlangs een ouderavond 
geweest voor de ouders uit groep vijf en het gaat goed. 
 
Engels 
Dit blijft een belangrijk onderwerp voor veel ouders. Er is begrip voor dat er soms geen tijd voor is 
maar een tip is dat je ook de handvaardigheidsles in het Engels kunt geven. Dus je kunt het 
integreren in de reguliere lessen. Een gymles in het Engels of een tekenles. Of televisie in het 
Engels. 
 
Reactie school: Omdat niet iedereen het Engels even goed beheerst is dat niet in alle gevallen 
mogelijk.  
 
Bijdrage van docenten aan spulletjes in de klas 
Dit is in een klas naar voren gekomen. De volgende MR zal dit ingebracht worden of het mogelijk 
is om te kijken of ouders een extra vrijwillige bijdrage willen doen zodat er bijvoorbeeld per klas 
een bedrag beschikbaar is om de lessen ‘op te leuken’. Er komt nog een suggestie dat de plusklas 
dit misschien kan uitwerken.  
 
Reactie school: Dit wordt vanuit een deel van de MR als een probleem ervaren door ouders die 
dit niet kunnen betalen dat er toch een soort druk zou ontstaan.  
 
Middelbare scholen 
Vanuit een aantal ouders wordt aangegeven dat het goed zou zijn als de kennismaking met 
middelbare scholen wat breder wordt opgepakt. Dus niet alleen een MBO bezoeken maar ook 
school met HAVO/VWO. 
 
Reactie school: Omdat de schoolpopulatie verandert, verandert ook de uitstroom. De 
verwachting is dat de komende jaren meer scholen op HAVO/VWO zullen worden bezocht.  
 
Fysieke en mondelinge agressie 
Er is een ouder die aankaart dat er sprake is geweest van fysieke en mondelinge agressie tussen 
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leerlingen. De MR-leden geven aan dat het belangrijk is dat dit gemeld wordt. Juf Jasmijn is anti-
pestcoördinator en dit zijn belangrijke signalen die dan opgepakt kunnen worden.  
Reactie school: Dit wil de school graag meteen weten zodat hier actie op kan worden 
ondernomen. Dus graag meteen melden bij de directeur. 
 
Evaluatie over het afgelopen schooljaar 
Er is een ouder die graag wil meewerken aan het maken van een infographic van de evaluatie van 
het afgelopen schooljaar zodat in één oogopslag de resultaten van het harde werken van het 
team naar voren komen.  
 
De volgende MR ouderavond is nog niet geprikt maar zal ergens in april plaatsvinden en eerder 
dan deze ouderavond onder de aandacht worden gebracht! 
De MR zal dit verslag bespreken tijdens een volgende MR-vergadering en via de notulen een 
eerste reactie van de school terugkoppelen. Uitgebreidere terugkoppeling volgt in de volgende 
ouderavond MR in het voorjaar. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd een mail sturen aan de MR het mailadres is: 
mr@carolus.lucasonderwijs.nl 
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