
 

 

Notulen MR 19 januari 2017  

 
Voorzitter: Nicole Hurkmans                                    Notulist: Ellen Andriessen  

 
Aanwezig namens ouders: 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, Walter van der Wilt 

 
 

 
AANVANG:19.00 uur 

 
Nr. Tijd: Agendapunt: Toelichting: 

1a 19.00 Opening en vaststellen 
agenda 

De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld. Punt 10 (voortgang 
leerlingenraad) vervalt, staat ook als punt 7. 

1b 19.05 
 

Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst 12/12/2016 

De notulen worden vastgesteld. 

2a  Ingekomen stukken  Mail van Epco Hartog (GMR) als reactie op vragen tijdens vorige 
vergadering 

2b 19.20 Mededelingen team geen bijzonderheden 

2c 19.25 Mededelingen directie  Een leerling uit groep 4 heeft een donornier gekregen, gaat vooralsnog 
goed. 

 Weerstation op achterplein geplaatst. Binnenkort is op ONS website te zien 
hoe het weer is. Idee: tijdens feestelijke opening Piet Paulusma vanaf 
schoolplein een weerbericht laten presenteren? Michiel gaat hier navraag 
naar doen. 

 Ada Stols zal begin mei met pensioen gaan en afscheid nemen van ONS.  

3 19.30 Communicatieplan  De derde alinea kan er helemaal uit. Ellen checkt of bijstellen communicatieplan in de 
jaarplanning staat opgenomen. Marije vraagt Nienke om het op de ONS site te 
publiceren.  

4 19.40 Wensen formatie en 
uitgangspunten en 
evaluatie ICT uren 

ICT: in de opbouw-fase gaat er veel tijd in de ONS site zitten. Het vullen van de site is 
de taak van Nienke Sieprath. Marije zal vragen hoeveel uren zij hier op weekbasis 
aan besteedt. Als de site klaar is, zal dit aanzienlijk minder zijn, maar op dit moment 
is niet vast te stellen hoeveel uur per week nodig is voor onderhoud aan de site. Een 
deel van de uren die in de formatie voor ICT staat gereserveerd, wordt nu ingezet 
voor ziektevervanging. Dit kan doordat Nienke deels in haar vrije tijd aan de site 
werkt. Begin februari vindt het eerste gesprek (Bert-CvB) over de formele formatie 
plaats. De school heeft voldoende leerlingen, de meeste groepen zitten zelfs vol, 
mede door zij-instromers. Volgend schooljaar krimpt de formatie dus niet; er zijn geen 
grote verschuivingen te verwachten.  

5 20.15 Overblijfstichting: 
Stand van zaken en 
financ. reportage 

Volgende week worden de jaarrekening 2016 en de stand van zaken met Coen 
besproken. Bespreekpunt is ook de verantwoording van de aanwezigheid van Inez 
op het voor- en achterplein. Terugkoppeling volgende MR-vergadering. Er wordt nog 
gezocht naar een roosterbouwer. Bert heeft deze week een gesprek met mogelijke 
kandidaten: een ouderpaar dat al langer bij het overblijven betrokken is. E.e.a. zal 
professioneel en zakelijk worden aangepakt. De vervanging van Inez tijdens haar 
zwangerschapsverlof is definitief, deze wordt ingevuld door 2 personen (zowel 
gymles als overblijven).  

6 20.25 Voortgang ONS 
website 

Nienke werkt hard aan de content van de site. Marije hoopt in de nieuwsbrief van 9 
februari te kunnen zetten dat hij live is. Idee: een deel van de site afschermen met 
een inlogcode en wachtwoord, zodat deze alleen voor ouders toegankelijk is? Marije 
zal dit met de sitebouwer overleggen.  

7 20.35 Voortgang 
leerlingenraad 

Vrijdag 20 januari vindt de eerste vergadering van de leerlingenraad plaats onder 
leiding van Desirée en Nicole. Er wordt van een voorzitter gekozen die “officieel” een 
voorzittershamer overhandigd krijgt. Dit moment zal worden vastgelegd en in de 
nieuwsbrief worden gepubliceerd, net als foto’s en stukjes van de leerlingen waarin 
ze zichzelf voorstellen. Ook worden er foto’s van de leerlingenraad in de school 
opgehangen.  



 

 

8  Evaluatie jaarplanning Coen heeft aangegeven dat hij misschien enkele vergaderingen op een andere 
donderdag wil. Als hij met een voorstel komt, kunnen de overige MR-leden kijken of 
dit schikt.  

9  Hygiëne en 
leefomgeving 

Douches: Hygiëne commissie zal een mail sturen naar alle collega’s met de vraag de 
douches vóór en na de gymles te blijven controleren en zo de verantwoordelijkheid 
voor schone douches te delen.  
Toiletten: hierover is de commissie tevreden 
Gevonden voorwerpen: gaat de commissie naar kijken 
De akoestiek op de dependance is niet prettig; hier zal de architect naar kijken.  

10  Oudervereniging Bert heeft een gesprek gehad met Maarten Dekker, voorzitter van de OV. Om meer 
saamhorigheid te bewerkstelligen tussen de Evenementencommissie en de ONS 
wordt OV-bestuurslid Jeroen Vreenegoor voorzitter van de EC.  
Er wordt nog nagedacht over een door de OV georganiseerd schoolfeest: als 
afsluiting van het project of einde schooljaar als bedankfeest voor de leerkrachten?  
Wendy heeft nog deze maand een afspraak met Maarten Dekker over 
ouderbetrokkenheid.  

  11 20.45 Sfeer ONS  In de bouwvergaderingen zal het team gevraagd worden alvast mee te denken over 
een profielschets van de nieuwe directeur.  

12 20.50 Rondvraag en sluiting Geen vragen. 
De voorzitter sluit om 20.47u  de vergadering.  

  


