
 

 

Notulen MR vergadering 18 mei 2017   

 
Voorzitter: Walter van der Wilt                                 Notulist: Ellen Andriessen  

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

 
 

 
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 20/04/2017 

De notulen worden vastgesteld. 

2a 19.15 Ingekomen stukken 2 aanmeldingen van kandidaten voor de MR,  overzicht begroting Oudervereniging, 
profielschets directeur PO, Formatieplan schooljaar 2017/2018 

2b 19.20 Mededelingen team Sanne en Roos zijn zwanger 

2c 19.25 Mededelingen directie Alles loopt 
Studenten klinische psychologie van de Universiteit Leiden hebben onderzoek 
gedaan waarbij kinderen uit 3 groepen zijn betrokken.  
Studenten van de VU doen onderzoek naar onderzoek Passend Onderwijs: hoe loopt 
dat in praktijk en wat houdt de functie van directeur precies in? 
Ook onderzoek door student over duurzaamheid en opbrengstgericht werken. 

3 19.30 Overblijfstichting: 
Stand van zaken  

Speeltoestellen: De Leerlingenraad heeft een keuze gemaakt voor het speeltoestel 
van Kompan. Dit toestel wordt besteld door de Overblijfstichting en komt op het 
achterplein.  Reactie sturen aan Leerlingenraad dat we het advies overnemen en 
motiveren waarom het op achterplein komt (evt, bovenbouw op vrijdagmiddag op 
achterplein spelen). Ook in nieuwsbrief plaatsen (na volgende bijeenkomst van de 
Leerlingenraad) . Na dit schooljaar wordt de Leerlingenraad aangevuld met leerlingen 
uit groep 6, de rest blijft komend schooljaar in de raad. We laten de Leerlingenraad 
komend schooljaar meedenken over de bestemming van het schoolreisje, waarbij ze 
de keuze krijgen uit 2 of 3 opties.  
 
Er is een Excel programma is gemaakt voor de overblijfrooster, dat loopt nu en moet 
vóór de zomervakantie volledig operationeel zijn. Ada Houben is nog actief in de 
Overblijfstichting, maar gaat stoppen voor de  zomervakantie. In reglement kijken hoe 
opvolging beschreven staat (kunnen we een ouder benaderen?)  De afkoopsom blijft 
volgend schooljaar gelijk.  

4 19.45 Definitieve formatie Ouders van kinderen in grote groepen hopen op opsplitsing van die groepen of 
andere maatregelen. Ouders zullen tijdig op de hoogte gesteld worden waarom er 
niet gekozen wordt voor opsplitsing. Directie blijft 1,5 formatieplaats. Extra 
ondersteuning website verdwijnt, wordt taakuren. RT (Berdien) neemt sabbatical, 
daar komen 2 mensen van Meer Primair voor terug. 

5 19.55 MR verkiezingen Er hebben zich twee kandidaten gemeld. Walter heeft beide dames gebeld, waarna 
beiden zich kandidaat hebben gesteld. Er is een planning gemaakt hoe de verkiezing 
verloopt. Digitaal stemmen lukt niet. Ouders kunnen een genummerd stembiljet in de 
stembus deponeren. Tot 26 mei kan er gestemd worden. Maandagochtend 29 mei 
8.30u zullen de stemmen door MR leden onder toezicht van de directie geteld 
worden. De kandidaten worden op 29 mei geïnformeerd over de uitslag.   

6 20.10 Profiel directeur Profiel ligt op tafel. Begin volgend schooljaar zullen we Eef Niezing vragen hoe hij de 
rol van de MR ziet bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur. Het team 
heeft in bouwvergaderingen criteria opgesteld waaraan de nieuwe directeur moet 
voldoen. Deze lijsten stuurt Ellen door naar de oudergeleding van de MR zodat zij 
kunnen aanvullen.  

7 20.15 Evaluatie schoolplan 
2016-2017 

Nu niet aanwezig, volgende keer bespreken 



 

 

8 20.25 Stand van zaken 
hygiëne 

Er wordt doorlopend aan de hygiëne gewerkt. De commissie bestaat nog en werkt 
aan punten als douches, de ruimte met gevonden voorwerpen en de WC’s.  

9 20.35 Evaluatie verschil 

schooltijden 
De MR en de directie hebben geen klachten van ouders gehoord over het verschil in 
schooltijden tussen het hoofdgebouw en het Prinses Amalia Gebouw. Sommigen 
komen wel laat op het PAG, maar dat zijn niet alleen ouders die ook kinderen op het 
hoofdgebouw hebben. Vanuit klassen worden al mails naar ouders gestuurd hierover.  
Vanuit de directie zal hier ook strenger tegen opgetreden worden. We laten de tijden 
ongewijzigd. 

10 20.45 Oudervereniging 
 
 
 

Nog steeds hebben sommige ouders hun ouderbijdrage niet betaald. Het zou fijn zijn 
als de directie in een bepaalde periode steeds kan zien wat er binnen is. We hebben 
de begroting voor volgend jaar ontvangen. We ontvangen daarnaast graag een 
overzicht met de wijzigingen tov vorig jaar en motivatie.  

11  Sfeer ONS Geen opmerkingen 

  12 20.50 Rondvraag en sluiting Walter krijgt vragen van ouders die vinden dat het niveau van Engels van leerlingen 
die naar het VO gaan, te laag is. Moeten we hier iets mee? Moet ons niveau omhoog 
of heeft het VO te hoge verwachtingen? Moeten we onderzoek doen onder de 
ouders? De leerlingen die onze school verlaten worden de eerste 2 jaar in het VO 
gemonitord. Daaruit blijkt dat ze gemiddeld scoren op Engels. Misschien goed om dit 
met de ouders te delen?    
 
Walter: BSO: hoe staat het nu? Lang niet alle ouders hebben een plekje kunnen 
vinden bij bestaande BSO’s. Er is goed contact geweest tussen school en 
Wildenhorst en Het Strand, maar zij kunnen niet alle kinderen plaatsen op de 
gevraagde dagen. Er is inmiddels een nieuwe partij gevonden: Babino. Zij openen 
hun 3e vestiging in Haarlemmermeer in onze school, andere vestigingen zijn bezocht 
door IB-er en zien er goed uit. Er is intensief contact geweest tussen Babino en de 
directie over wat we wel en niet verwachten. De betrokken ouders zijn op de hoogte 
gebracht. Deze BSO is eigenlijk alleen voor kinderen van deze school.  
   
De voorzitter sluit om 21.05u  de vergadering. 
 
Hoogtepunt: advies van Leerlingenraad met betrekking tot het speeltoestel.  

 


