
 

 

 

                                                                                                                                               
Notulen MR vergadering 28 september  2017  

 

 
Voorzitter: Walter van der Wilt                                 Notulist: Ellen Andriessen  

 
Aanwezig namens ouders: Walter van der Wilt, Michiel Brandhorst, Coen Verheij, Maureen Witte 
Aanwezig namens leerkrachten: Desirée Eggen, Marian Frankenmolen, Constance Dercksen, 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 voorzitter opent de vergadering en heet de nieuwe MR leden Maureen Witte 
(Oudergeleding) en Constance Dercksen (Personeelsgeleding) welkom. 

1b 19.05 
 

Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst 15/06/2017 

Het financieel overzicht van de Oudervereniging was niet geheel duidelijk. Volgende 
keer als het budget van de OV goedgekeurd moet worden, komt de OV het hier 
presenteren. Welk recht kan de MR uitoefenen op het budgetvoorstel? Maureen 
zoekt dat uit. Walter kijkt de statuten van de OV op dit punt na. 
Op de actielijst ontbreken twee punten (Walter zoekt mail van Eef inzake de 
exploitatiebegroting van de dependance en peilen oudertevredenheid Fun Learning 
English door de directie) die om die reden niet opgepakt zijn. De notulen worden 
goedgekeurd.  

2a 19.15 Ingekomen stukken  Agenda GMR 

 Nieuwsbrief NMCX 

2b 19.20 Mededelingen team Sanne Askes is vorige week met zwangerschapsverlof gegaan. Roos Schoots gaat 
bijna bevallen van haar tweede kindje. Desirée Eggen volgt de schoolleiders-
opleiding. Eens per 2 weken staat Fenna Bom de donderdag voor haar groep.  

2c 19.25 Mededelingen directie In 2018 verandert er één en ander op het gebied van privacywetgeving. Meer Primair 
wil de nieuwe regeling “GDPR”, die per 1 mei 2018 in werking treedt, al vanaf 1 
januari invoeren, om te kijken waar de knelpunten liggen. Bijvoorbeeld: school en OV 
en Overblijfstichting zijn verschillende rechtspersonen. Mogen die persoonsgegevens 
over en weer uitwisselen? Meer Primair laat dit door een gespecialiseerd bureau 
uitzoeken. 
De gemeente Haarlemmermeer gaat dit najaar een grootschalig onderzoek opzetten 
in hoeverre kinderen in Badhoevedorp last hebben van ultra-fijnstof. Dit onderzoek 
loopt via de schoolarts en onze school zal daaraan meewerken. Ouders moeten 
toestemming geven om metingen te verrichten bij de kinderen. Zij worden voorgelicht 
door een communicatiecampagne van de gemeente. 

3 19.30 Taakverdeling MR Walter blijft voorzitter, Ellen secretaris. Ellen actualiseert de adressenlijst met de 
gegevens van Constance en Maureen en de naam van de ouder van de ONS die in 
de GMR zit.  

4 19.40 MR jaarverslag Walter heeft een concept Jaarverslag 2016-2017 opgesteld. Met een kleine tekstuele 
aanpassing wordt het verslag goedgekeurd. Het is handig als aan het einde van 
iedere vergadering de belangrijkste besluiten van die vergadering apart worden 
genotuleerd. Nog handiger is een besluitenlijst in de MR dropbox. Zijn de notulen van 
maart en april 2017 hetzelfde? Ellen kijkt het na.  

5 19.50 MR speerpunten 2017-
2018 

De jaarplanning wordt doorgenomen en op punten aangepast. “Opvolging directeur” 
wordt als agendapunt toegevoegd. Ellen zal een kolom toevoegen waarin staat welk 
recht de MR op ieder punt mag uitoefenen.  

6 20.10 Overblijfstichting: stand 
van zaken 

Vorig is jaar besloten een betaalde kracht in te zetten: de gymleerkracht kreeg extra 
uren om toezicht te houden op het plein en roosters te maken. Daarnaast is een 
excel-programma ontwikkeld om roosters mee te maken. Door zwangerschapsverlof 
van de gymleerkracht moesten deze taken overgedragen worden op haar vervanger 
en weer terug. De planning van het overblijven is nu geen succes.  Het bestuur van 
de stichting zoekt naar een oplossing.  Ouders kunnen ook meer aangespoord 
worden om overblijftaken op zich te nemen.   

7 20.25 Profiel directeur Walter vraagt Meer Primair (Eef Niezing) naar de profielschets voor een directeur van 



 

 

de ONS en hoe de sollicitatieprocedure zal verlopen.  De lijst met criteria die is 
opgesteld door de teamleden in de bouwvergaderingen wordt aangevuld door de 
oudergeleding. 

8 20.35 Oudervereniging Walter heeft de voorzitter van de OV gesproken. De OV wil de leerlingenraad peilen: 
wat vonden jullie van de laatste schoolreisje(s) en wat zijn jullie voorstellen voor 
toekomstige schoolreisjes? De ledenvergadering van de OV zal plaatvinden in 
februari. Er zijn plannen voor een back to school party in de winter (gepland feest op 
15 september is door slechte weersomstandigheden afgelast). De OV is ook 
betrokken bij het duurzaamheidsproject. 

9 20.45 Evaluatie schooltijden Is gebeurd. Het verschil in eind- en begintijd tussen hoofdgebouw en dependance 
blijft zoals het nu is.  

10 20.55 Evaluatie Engelse les Er heeft geen tevredenheidspeiling plaatsgevonden onder de ouders van wie de 
kinderen Engelse les volgen bij Fun Learning English.   

11 21.00 Rondvraag en sluiting Geen bijzonderheden.  

 

  


