
 
Medezeggenschapsraad Basisschool 
St. Martinus. 
 

Basisschool St. Martinus   De Doom 11    6419 CW  Heerlen.  Tel:  045-5711559.         
E-mail: info.martinus@innovo.nl. 
 
 
Notulen MR Vergadering St. Martinus, 28 juni 2018 

Aanwezig: Jo, Margo, Britt, Raymond, Nathalie en Cindy 

Afwezig: Raymond 

 

1. Notulen MR 29 mei zijn akkoord 

 

2. Schooljaarplan 2018/2019 

Schoolplan 2018/2019 is gedeeld met de MR. 

- Inspectieonderzoek groep 6,7,8 is positief verlopen 

- Gele en rode punten uit de Evaluatie schooljaar 2017 – 2018 worden opgenomen in het 

nieuwe  schoolplan voor komen schooljaar 

- MR tekent voor instemming 

 

3. Schoolgids 2018/2019  

Schoolgids en Jaarplanner wordt week 27 gedeeld met ouders 

Jaarplanner is gedeeld met de MR. 

- Jo geeft aan dat studiedagen zoveel mogelijk zijn gekoppeld aan bestaande vrije dage en 

vakanties.  

 

4. Handle with Care 

- MR is akkoord dat we hier aan mee doen 

- Vraag: moeten ouders hier toestemming voor geven? Antwoord: Nee 

- Leraren krijgen een Online Cursus  

- Leerkrachten MR geven aan achter het initatief te staan. Op deze manier kunnen zij meer 

rekening houden met de deze kinderen 

-  

5. Vergaderdata Schooljaar 2018/2019 

- Volgende datum 25 September 2018 

- Rest van de data worden vastgelegd in September – mede afhankelijk wanneer hte 

schoolplan 2019/2020 beschikbaar is (6 mei te vroeg en 25 juni te laat) 

 

6. Rondvraag 

- Gymlessen 
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CM vraagt hoe de gymlessen in het nieuwe schooljaar ingevuld gaan worden.  

Antwoord: Since 20.. is een gymbevoegdheid niet langer onderdeel van de Pabo 

opleiding met als gevolg dat er te weinig instromers/nieuwe leerkrachten zijn met een 

gymbevoegdheid. Ook St. Martinus heeft slechts een beperkt aantal leerkrachten deze 

gymbevoegdheid. Het geven van gymles op een basisschool is niet gekadert onder een 

wettelijke verplichting. Noch wordt bijscholing (2 jarige deeltijd opleiding) gezien als een 

extra accreditatie voor een leerkracht. 

 Leraren team heeft deze week (wk 26) samen alle groepen verdeeld over de 

leerkrachten die gymles mogen geven. Tijdens deze uren zal een andere 

leerkracht hun klas overnemen. Beperkte roostermogelijkheden ivm parttime 

dagen van leerkrachten en bezetting van gymzaal door 3de partij op 

donderdag. 

 Groep 3 zal maar 1 x per week gymen in de gymzaal. Rest van de week zullen 

zij in de eerste pauze 15 min langer buiten spelen 

 Voor groep 7 wordt een vervanger gezocht met gymbevoegdheid 

CM geeft aan dat bij het aanwerven van nieuwe leerkrachten, een gymbevoegdheid de 

voorkeur moet hebben zodat ook in de toekomst voldoende gymlessen gegeven kunnen 

worden 

- Ouderinloop ochtend 

Jo geeft aan dat diverse ouders hebebn geklaagd over de inloop door ouders in de 

ochtend bij aanvang van de schooldag. Er staan teveel ouders aan de deur van de klas, 

dit leidt tot drukke, soms zelfs chaotische taferelen bij de start van de dag. Diverse opties 

zijn besproken (geen inloop, alleen inloop voor gr 1, verzamelen op schoolplein en de 

gehele klas ophalen door leerkracht). Afgesproken is in de herfst een enquete te houden. 

- Parkeren bij het naar schoolbrengen 

Iedere ochtend zijn er gevaarlijke situaties bij het afzetten van de kinderen voor de 

school. Het ontbreken van een Kiss en Ride strook, leidt ertoe dat kinderen voor de 

school worden afgezet op plekken waar dit niet it toegestaan. 

Jo geeft aan hier meermaals contact over te hebben gehad met de wijkagent. Helaas 

vindt er geen to weinig handhaving plaats.  

Wordt vervolgd begin schooljaar 2018/2019 

- BBQ Ouderraad 

Wordt gezien als een positief initiatief. Nathalie kan niet aanwezig zijn, Cindy zal er 

namens de MR zijn. 

- MR leerkracht wissel 

Britt zal volgend schooljaar in de MR worden vervanger door Asta 

 

 


