
 

 

Notulen MR 15 december 2016  

 
Voorzitter: Walter van der Wilt                                            Notulist: Ellen Andriessen  

 
Aanwezig namens ouders: Walter van der Wilt, Nicole Hurkmans, Michiel Brandhorst 
Aanwezig namens leerkrachten: Wendy ten Bookum, Desirée Eggen, Ellen Andriessen, Marian Frankenmolen 
Aanwezig namens directie: Bert Verkade, Marije Ridder 
Afwezig met afmelding: Coen Verheij 

 
 

 
AANVANG:19.00 uur 

 
Nr. Tijd: Agendapunt: Toelichting: 

1a 19.00 Opening en vaststellen 
agenda 

De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld. 

1b 19.05 
 

Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst 27/10/2016 

De notulen worden vastgesteld. 

2a  Ingekomen stukken  Mail MR-lid CBS Brandaris: vraag over overleg- vs basismodel. Dit is te 
complex en te schoolspecifiek. MR kan deze vraag niet beantwoorden.  

 Notulen OPR: ter kennisname 

 Notulen en agenda GMR-vergadering: ter kennisname 

 Jaarverslag GMR: ter kennisname. Vragen hierover worden bij punt 3 door 
Epco Hartog beantwoord. 

 Informatie over stimuleringsbijdrage inz duurzaamheid door gemeente en 
NMCX: Bert gaat hierover in overleg met de duurzaamheidscommissie 
binnen school.  

 Communicatieplan MR: zie agendapunt 4. 

2b 19.20 Mededelingen team Ada Stols is voorlopig nog afwezig. Fetske Verhagen is geslaagd voor haar opleiding 
’Onderwijs en moderne media’.  

2c 19.25 Mededelingen directie  Over de uitslag van de enquête over schooltijden onder de ouders van 
kinderen op de dependance is met de ouders gecommuniceerd. Na 
zorgvuldige afweging is besloten de lessen op de dependance 5 minuten 
later te laten beginnen en eindigen. Dit is ingegaan op 1 december. 
Evaluatie in mei 2017 door de MR. 

 Gymdocente Inez Legger is zwanger. Tijdens haar zwangerschapsverlof 
wordt zij voor haar volledige benoemingsomvang (inclusief uren voor het 
overblijven) vervangen. Hiervoor heeft de directie 2 kandidaten op het oog 
die deze uren mogelijk als duo gaan invullen.  

 De kas is vandaag geplaatst op het achterplein.  

3 19.30 GMR: Epco Hartog  De GMR heeft overleg gehad met de Raad van Toezicht, o.a. over de CAO.  
Epco zal navragen of meer Primair al een nieuw MR-reglement heeft.  

 In het jaarverslag van de GMR lezen we dat mobiliteit van de medewerkers 
is besproken. Waar kunnen we lezen wat er besproken/besloten is? Epco 
vraagt dit na. Evt. kan gezocht worden op het intranet van Meer Primair of in 
de notulen van de GMR-vergaderingen, waartoe Walter toegang heeft.  

 Over “duurzame inzetbaarheid’ is nog veel onduidelijk. Er wordt wel 
nagedacht over  beleid op stichting niveau op dit onderwerp.  

 Sinds de fusie heeft Meer Primair een tijdelijke GMR. Er moet nu een 
nieuwe GMR gekozen worden. Epco legt uit hoe de verkiezingsprocedure 
verloopt. De MR wordt gevraagd een kandidaat/kandidaten te werven. Een 
MR-lid kan zich ook kandidaat stellen als GMR-lid. De vraag is, of een 
directielid dit ook kan? De MR gaat er van uit dat de GMR een tekst heeft 
opgesteld die gebruikt kan worden voor het werven van kandidaten en 
ontvangt deze graag van Epco, zodat deze brief begin januari onder ouders 
en team verspreid kan worden (als aparte brief, niet als bijlage bij de 
nieuwsbrief). Daarnaast kunnen de MR-leden actief en gericht kandidaten 
werven. Overigens zullen er voor de MR vanaf maart ook verkiezingen 
worden gehouden.  
 



 

 

4 20.00 Communicatieplan Het meest recente communicatieplan van MR naar ouders, leerkrachten, directie en 
vice versa dateert van oktober 2014 en is niet meer actueel. Walter en Ellen zorgen 
voor een nieuwe versie. 

5 20.15 Overblijfstichting, stand 
van zaken en 
financiële rapportage 

De overblijfstichting zoekt naar een professionele partij die een software-tool (evt. in 
Excel) kan schrijven waarmee de overblijfroosters gemaakt kunnen worden. Het doel 
is om dit eind januari gereed te hebben.  
Er zijn op dit moment ca. zes ouders actief betrokken bij de organisatie rondom het 
overblijven, waardoor de last van Inez beter verdeeld kan worden.  

6 20.25 Communicatie: ONS 
website 

De vernieuwde site is sinds deze week live. Er wordt nog volop aan gewerkt, met 
name door Nienke Sieprath. Nog niet alles is gevuld en foutloos. Het heeft daarom 
geen zin om nu op alle details in te gaan. De indeling van sommige pagina’s vinden 
we niet mooi. Marije zal dit met Nienke of, indien nodig, de site-bouwer opnemen. 
Ook: waar komen de notulen van de MR te staan en wie plaatst ze op de site?  
Niet iedereen is gecharmeerd van het feit dat de teamfoto prominent op de site staat.  

 20.35 Evaluatie 
leerlingenraad 

Er hebben verkiezingen onder de leerlingen plaatsgevonden. Uit alle groepen 6, 7 en 
8 zijn twee leerlingen gekozen. Zij worden vermeld in de laatste nieuwsbrief van 
december en zullen zich in de volgende nieuwsbrieven met een eigen stukje tekst en 
een foto voorstellen. Desirée en Nicole bereiden de eerste vergadering voor. Dan 
moet er ook een voorzitter gekozen worden (leerling). Walter hoort veel positieve 
geluiden van ouders over de leerlingenraad.  

 20.40 Oudervereniging De OV heeft geen punten ingebracht. Onder het team heerst het gevoel dat de 
Evenementencommissie minder goed lijkt te functioneren dan vorig schooljaar. Er 
blijven (ook letterlijk) nog wel eens wat dingen liggen. De directie zal dit bespreken 
met het bestuur van de Oudervereniging.  

9 20.45 Sfeer ONS  Geen bijzonderheden 

10 20.50 Rondvraag en sluiting Geen vragen. 
De voorzitter sluit om 20.51u de vergadering.  

 


