
 

 

 

                                                                                                                                                       
Notulen MR vergadering 15 juni 2017  

 

 
Voorzitter: Walter van der Wilt                                 Notulist: Ellen Andriessen  

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

 
 
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 18/05/2017 

2c: ook student die onderzoek doet naar duurzaamheid /opbrengstgericht werken 
De notulen worden met 2 kleine aanpassingen goedgekeurd.  

2a 19.15 Ingekomen stukken Begroting 2017-2018  Oudervereniging 

2b 19.20 Mededelingen team Kamp gr 8 goed verlopen. 
Maureen ten Brummelhuis is de komende periode deels afwezig om 
gezondheidsredenen 

2c 19.25 Mededelingen directie Bert is de laatste tijd niet altijd aanwezig geweest om gezondheidsredenen. Ook de 
komende periode zal hij minder aanwezig zijn en deels thuis werken.  
ONS neemt deel aan de landelijke staking op dinsdag 27 juni 8.30 - 9.30 uur.  
De formatie (personele bezetting, wie voor welke groep) is nog niet helemaal rond. 
Vacature en zwangerschapsverloven moeten worden ingevuld door mensen van 
Meer Primair. Het is nog niet bekend wie dat worden.  

3 19.30 Overblijfstichting: 
Stand van zaken  

De overblijfstichting heeft extra geld in kas. Een deel daarvan wordt besteed aan een 
nieuw speeltoestel op het achterplein. Coen stuurt de begroting via Marije naar 
Nienke om op de ONS site te publiceren.  

 
Helaas is er door de overblijfcoördinator een mail met privacy-gevoelige gegevens 
naar alle ouders gestuurd. Er is nu een programma waarmee de roosters gemaakt 
kunnen worden. Inez Legger en haar vervanger Ines Perez gaan hiermee nog vóór 
de vakantie de overblijfroosters voor 2017-2018 maken.  

 
In december wordt bekeken of extra inzet van een professional op het plein nodig is.  

4 19.45 ONS Jaarplan Het plan dat ons is toegestuurd is het niet het Plan van Aanpak dat door Wendy is 
aangepast. Het nieuwe plan voor het komende schooljaar wordt wel in dit nieuwe 
format gemaakt.  
 
Beleidsvoornemens op personeelsbeleid: beoordelingsgesprekken in mei/juni niet 
gerealiseerd. De beoordelings/functioneringscyclus is het onderwijs 2 jaar. Is dit 
voldoende om kwaliteit en ontwikkeling van leerkrachten te waarborgen? 
Personeelsgeleding is over het algemeen tevreden.  
 
Verkeerscommissie opgericht: verkeersmethode aangeschaft, dode hoek-les en 
andere projecten gerealiseerd.   

5  Profiel directeur MIdden- en bovenbouw hebben wensen uitgesproken. De Oudergeleding heeft deze 
lijst aangevuld.  Het lijkt nu of er tegenstrijdigheden in de lijst staan, het moet 
scherper geformuleerd worden. Daarbij zal ook gekeken worden naar de criteria die 
Meer Primair hanteert. Walter neemt nog vóór de vakantie contact op met Eef om te 
vragen hoe de procedure is en wat de MR hierin kan betekenen. Ellen zal namens de 
bouwcoördinatoren  de wensen van het team herformuleren tot een eenduidige lijst.   

6  Evaluatie schooltijden  Vorige vergadering besproken 

7 20.15 Oudervereniging Begroting 2017-2018 van de Oudervereniging ontvangen.  
MR is akkoord met de begroting voor volgend schooljaar. Het overzicht zoals het er 
nu ligt is voor ons niet geheel duidelijk. Advies aan de Oudervereniging: stel een 



 

 

duidelijk overzicht op voor de ALV op 27 juni 

8  Schoolgids 2017-2018 Jaarkalender (scheurkalender) verschijnt binnenkort op papier. 
Gehele schoolgids volgt binnen 3 weken digitaal zodat de MR nog op- en 
aanmerkingen kan geven.  

9  Evaluatie Engelse les Fun Learning English is in feite niet de verantwoordelijkheid van de school, maar we 
verbinden er wel onze naam aan. De directie peilt middels een mail de tevredenheid 
van de ouders die er nu gebruik van  maken.  

10  Sfeer ONS Geen opmerkingen 

11 20.50 Rondvraag en sluiting Michiel: kan de vraag in hoeverre lln uit groep 8 aansluiting vinden qua Engels in het 
VO, uitgezet worden bij een student als afstudeeronderzoek of iets dergelijks? De 
volgende vergadering zullen we eerst de gegevens bestuderen die we krijgen van het 
VO over onze leerlingen, die de eerste 3 jaar gevolgd worden.   

 
Walter: is de heg bij het PAG van ons? Het ziet er niet mooi uit. Is het gebouw zo 
duurzaam als destijds is voorgesteld? Zijn de exploitatiekosten inderdaad zo laag? 
Bert: er is geen gasaansluiting, het gebouw levert eigen warmte. De vloer is constant 
19 graden. Walter zoekt de mail op die hij aan Eef gestuurd heeft over 
exploitatiebegroting om te checken wat de afspraken waren.  

 

  


