
Notulen MR It Raerderhiem 
 
Datum : 24 april 2019 
Aanwezig : Rozemarijn (voorzitter), Ralph,Lotte en Annalies (notulist) 
Afwezig mk : Linda en Evelien 
Tijd : 15.00- 17.00 uur 
 
1: Notulen 30/01/2019 besproken en vastgesteld. 
 
2: Vacature MR.Rozemarijn haar termijn als MRlid eindigt formeel dit schooljaar. Lotte zorgt 
dat er digitaal een vacature wordt uitgezet.  
 
3:Enquête continurooster. 

- afzender was nu mede namens MR,dit had uitsluitend school moeten zijn. Voor een 
volgende keer hierover afstemmen. 

- continurooster blijft gehandhaafd, dit n.a.v. de uitslag, overwegend positief. Een 
aandachtspunt is de lunchpauze. (zie punt 4). 

- Uitslag enquête wordt naar iedereen gecommuniceerd middels Social Schools. 
 
4.Lunchpauze: n.a.v. de enquête over het continurooster kwam een opmerking voorbij over 
de invulling van de lunchpauze, deze wordt soms doorgebracht tijdens een filmpje op het 
digibord. School neemt dit punt mee in het teamoverleg, en komt hier volgende 
MRvergadering op terug.  
 
5. Uitbreiding schooltijden op woensdag en vrijdag 
School komt met een voorstel om de schooltijden te verlengen op de: 

- woensdag tot 12.15, dit geldt voor groep 1 t/m groep 8 
- vrijdag tot 12.15 groep 1 t/m groep 4 

Redenen hiervoor zijn dat er meer tijd is op deze dagen om het lesprogramma goed te 
doorlopen,in de toch al krappe ochtenden. Daarnaast geeft dit wat meer flexibiliteit en ruimte 
om studiedagen in te plannen. School maakt een opzet voor een brief richting de 
ouders/verzorgenden. 
 
6. Sportlokaal Raerd 
Vanuit de Stichting Sport Raerd is Atte Wiarda aanwezig en vertelt hij over de toekomst en 
planning van het huidige sportlokaal. 
De zaal wordt opgeknapt, mede als de vloer en toestellen. Daarmee verwacht SSR dat er 
weer een volwaardige sportlocatie ontstaat in Raerd. School reageert hier enthousiast op. 
Lotte zal een afspraak initierentussen OSO,school en de Stiching om gezamenlijk de 
mogelijkheden te bekijken of er wellicht weer gymles gegeven kan worden voor de groepen 
3 t/m8, die nu gebruik maken van de faciliteiten in Sibrandabourren. 
MR spreekt uit dat de intentie er is om de gymlessen in Raerd te gaan verzorgen, mits de 
locatie aan de eisen voldoet. 
 
7. Fries: de school werkt aan het beleidsplan Fries. Zodra dit in concept klaar is, krijgt de MR 
het ter inzage. 



Jaarlijks worden er 4 tot 5 projectweken per jaar op school georganiseerd, Fries zal hier een 
vast onderdeel van worden. 
 
8. Ouderbijdrage. 
Dit is een vrijwillige bijdrage die aan de ouders wordt gevraagd, voor bijdrage in kosten voor 
activiteiten voor de leerlingen. Jaarlijks doet de OV een voorstel richting de MR over de 
hoogte van het bedrag. MR koppelt terug aan de OV, en dan wordt het bedrag vastgesteld. 
 
9. Voortgangsrapportage Q1, investeringslijst 
Deze zijn doorgenomen.Geen bijzonderheden 
 
Volgende vergadering staat gepland op 26 juni 15.00- 17.00 uur.  


