
 

 

Notulen MR 23 maart 2017  

 
Voorzitter: Walter van der Wilt                                 Notulist: Ellen Andriessen  

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

 
 

 
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 19/01/2017 

De notulen worden vastgesteld. 

2a 19.15 Ingekomen stukken  Notulen GMR vergadering d.d. 1 februari 2017 

 Brief van Martijn Brandhorst over sluiting BSO Partou 

 Mail kandidaatstelling MR-lid 

 Flyer en formulier kandidaatstelling GMR verkiezingen 

2b 19.20 Mededelingen team Onderwijsassistente Mirjam Dubbeld gaat ons verlaten. Haar werkzaamheden zullen 
zo spoedig mogelijk worden overgenomen.  

2c 19.25 Mededelingen directie Geen mededelingen.  

3 19.30 Overblijfstichting: 
Stand van zaken en 
financiële rapportage 

De MR keurt de jaarrekening van de Overblijfstichting goed. Aandachtspunten: 
- Voor 2017 staat een hoger bedrag gebudgetteerd voor toezicht op het plein 

tijdens het overblijven. Hieraan moet een duidelijk plan ten grondslag liggen, 
waarin duidelijk vermeld wie wanneer toezicht houdt op welk plein en wat de 
taak is van de toezichthouder. Bert zorgt hiervoor. 

- Eind april 2017 moet er een programma zijn waarmee de overblijfroosters 
gemakkelijk gemaakt kunnen worden. Dit programma wordt ontwikkeld door 
een ouder, Randy Heus, die ook het onderhoud ervan voor zijn rekening zal 
nemen.  

- Voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen liggen er al diverse offertes.  
De jaarrekening zal worden gepubliceerd op de ONS site. 
 

4 19.45 Voortgang formatie De school groeit. In 2017/2018 starten we met 6 groepen 1/2, die allemaal gehuisvest 
worden in het nieuwe gebouw. Later dat schooljaar volgt een instroomgroep. De 
school groeit ook door zij-instromers. Indien nodig wordt het Prinses Amaliagebouw 
in 2018/2019 uitgebreid met extra lokalen. Eerder is dit niet mogelijk. 

5 19.55 MR verkiezingen Walter, Nicole en Coen hebben bijna 3 jaar zitting in de MR. Nicole gaat haar termijn, 
die aan het einde van dit schooljaar verloopt, niet verlengen, Walter en Coen (indien 
mogelijk) wel. Voor de vacature in de oudergeleiding worden verkiezingen 
opengesteld. Ouders worden middels de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de 
vacature en de aanmeldingsprocedure. Walter stuurt de standaardtekst hiervoor naar 
Marije zodat zij deze in de nieuwsbrief kan plaatsen. Tot nu toe heeft één ouder 
aangegeven geïnteresseerd te zijn.  

6 20.10 Sluiting BSO Partou De samenwerking met BSO Partou, die gehuisvest is in het speellokaal van het 
hoofdgebouw, verloopt niet onverdeeld positief. Hierdoor, en vanwege het feit dat het 
aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang, sterk terugloopt, is besloten het 
huurcontract van Partou per einde schooljaar te beëindigen. De directie heeft de 
direct betrokken ouders persoonlijk geïnformeerd en gewezen op de drie 
alternatieven voor BSO in de buurt, waar de school nauwe contacten mee 
onderhoudt. Mochten deze alternatieven niet toereikend zijn, dan zou een vierde 
partij zich alsnog in het schoolgebouw kunnen vestigen. In de komende nieuwsbrief 
wordt gemeld dat er nog steeds naar passende oplossingen gezocht wordt. De 
oudergeleding van de MR betreurt het dat de MR zo laat in deze besluitvorming 
betrokken is.  



 

 

7 20.15 Voortgang ONS 
website 

De website wordt steeds meer gevuld en waar nodig aangepast.  

8 20.25 Evaluatie 
leerlingenraad 

De leerlingenraad, die bestaat uit 12 leerlingen, is nu een aantal keer bij elkaar 
geweest. Vrijdag 24 maart is er weer een bijeenkomst, waarbij de kinderen voor het 
eerst zelf vergaderen onder leiding van een gekozen voorzitter. Er zijn wel een 
leerkracht (Desirée) en een MR-ouder (Coen of Nicole) bij aanwezig. De kinderen zijn 
enthousiast en hebben leuke ideeën. Er moet nog wel nagedacht worden over de 
zittingstermijn; de hele leerlingenraad ieder schooljaar vernieuwen is niet wenselijk.  

9 20.35 Oudervereniging Nu Jeroen Vreenegoor (OV-lid) voorzitter is van de Evenementencommissie, verloopt 
de samenwerking OV-EC-directie goed. Wendy heeft een gesprek gehad met 
Maarten Dekker over ouderbetrokkenheid. Hij zou dit op de Ledenvergadering van de 
OV ter sprake brengen. Op langere termijn moet er een plan worden opgesteld hoe 
de inzet van ouders bij meer projecten binnen de school concreet vormgegeven kam 
worden.  
Bert heeft binnenkort een afspraak met Maarten over het feest dat de OV evt. aan het 
einde van het schooljaar wil organiseren. Gaat dit door, en zo ja: hoe en wanneer?  

10 20.45 Sfeer ONS Geen mededelingen. 
Volgende vergadering zal het bespreken van het profiel van de nieuwe directeur van 
de ONS op de agenda staan, waarbij de profielschets van Meer Primair als leidraad 
kan dienen. Bert vraagt deze op bij Eef Niezing.  

  11 20.50 Rondvraag en sluiting Geen vragen. 
De voorzitter sluit om 21.22u  de vergadering. 

 

 

  


