
 

 

 

                                                                                                                                               
Notulen MR vergadering 9 november  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 

Punt 4 op de agenda (ONS Jaarplan 2017-2018) kan niet besproken worden; het 
Jaarplan hebben de MR-leden vandaag pas ontvangen. Dit punt schuift door naar de 
volgende vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  

1b 19.05 
 

Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst 28/09/2017 

Actiepunt 4: welk recht heeft de MR ten aanzien van het budget van de 
Oudervereniging? Formeel (wet MR) niet,  tenzij het anders is vastgelegd in de 
statuten van de OV, wat bij ons het geval is: de OMR heeft adviesrecht. 
De notulen worden vastgesteld.  

2a 19.15 Ingekomen stukken  Mail MR Braambos: niets mee doen 

 Mail oproep lid OPR:  verspreiden onder ouders en personeel 

 2e mail Eef: zie punt 7 

2b 19.20 Mededelingen team Roos heeft kindje gekregen, Sanne nog niet.  
Atty werkt om privé-omstandigheden dag minder, wordt opgevangen door Geraldine.  

2c 19.25 Mededelingen directie  Meting luchtkwaliteit: ouders worden binnenkort schriftelijk geïnformeerd, op 20 

november vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats. 

 In de schoolgids staat dat wij alleen CBF gekeurde instellingen steunen. We 

krijgen nog wel eens verzoeken om andere goede doelen te steunen, maar we 

blijven bij dit standpunt.   

3 19.30 Website ONS De website wordt goed bekeken en bijgehouden. Er zouden meer foto’s van de 
dependance en het duurzaamheidsproject bij mogen.  

4 19.40 ONS Jaarplan 2017-
2018 

Dit punt schuift door naar de volgende vergadering 

5 19.50 MR speerpunten 2017-
2018 

Leerlingenraad: vandaag heeft de eerste vergadering plaatsgevonden. De leerlingen 
zijn enthousiast en er serieus mee bezig. Er wordt nog gezocht naar een goede vorm 
zodat kwesties die besproken worden in de leerlingenraad, ook gedeeld worden met 
de midden- en onderbouw. Voorstel: 2 leerlingen uit de leerlingenraad (bijvoorbeeld 
de voorzitter en de secretaris) uitnodigen voor het eerste kwartier van de MR 
vergadering. De MR wil ook graag de notulen zien. Nu trekt Desirée de kar, daar 
moet iemand bij om het over te nemen of Desirée indien nodig te vervangen. Marije 
vraagt wie van het team daarin geïnteresseerd is.  

6 20.10 Overblijfstichting: stand 
van zaken 

Inez doet de coördinatie van het overblijven niet meer. De ouders zijn hier over 
gemaild. Ouders is ook gevraagd of iemand kan ondersteunen bij het maken van de 
roosters (in nieuw ontwikkeld excel-format) en de coördinatie en communicatie met 
ouders (waaronder het oplossen van problemen). In principe is dat een betaalde 
functie voor gemiddeld 2 uur in de week. Er zijn vier reacties op deze oproep 
gekomen; er heeft al één gesprek plaatsgevonden. Eind volgende week wordt de 
keuze gemaakt. Er moet nog met Meer Primair overlegd worden hoe de betaling 
moet plaatsvinden. Vrijwilligersvergoeding? Het is niet nodig om twee personen aan 
te nemen; Sharina (bestuur overblijfstichting) kijkt mee en is er als back-up. Op dit 
moment zijn er nog twee groepen waar onvoldoende overblijfouders zijn. In deze 
groepen wordt het overblijven op die dagen verzorgd door BSO Babino.  

7 20.25 Profiel directeur Eef Niezing houdt ons per mail op de hoogte van de procedure. Dit ervaart de MR als 
positief. Eef heeft morgen een afspraak met het externe bureau dat de 
sollicitatieprocedure gaat begeleiden. Wat wordt er vastgesteld? In hoeverre is het 
profiel dat Meer Primair heeft opgesteld, al definitief? Kan de door ons opgestelde 



 

 

profielschets nog van toegevoegde waarde zijn? Mogen we het werkplan inzien? We 
horen graag van Eef wat er besproken is. Als we dat niet binnen twee weken gehoord 
hebben, zal Walter er naar vragen.  
Michiel en Maureen hebben de profielschets die de OMR heeft opgesteld, aangevuld 
op basis van een bestaand profiel. Maureen voegt de wensen van het team daaraan 
toe en maakt er een eenduidig document van, dat nog eens door de hele MR 
bekeken zal worden. Het externe bureau gaat ook met Bert in gesprek. Langs deze 
weg kan Bert ook onze wensen kenbaar maken.  
Volgende vergadering wordt dit punt als laatste op de agenda gezet. 

8 20.35 Oudervereniging De OV werkt aan plannen voor een winterfeest. De plannen voor het schoolreisje van 
dit schooljaar zijn al klaar en afgestemd met leerkrachten en OV. De leerlingenraad is 
(via Walter) ook gevraagd mee te denken over schoolreisjes. Het moet voor de 
leerlingenraad wel duidelijk zijn dat dit volgend schooljaar betreft.  

9 20.45 Hygiëne  De hygiënecommissie krijgt op dit moment geen input van collega’s en ouders dat het 
niet goed gaat. Volgende week wordt aan de leerkrachten gevraagd hoe nu de status 
is en waaraan gewerkt moet worden. Ook leerlingenraad vragen.  
Het valt Walter op dat de plafonds in de toiletten vol hangen met spinrag. Is dat de 
verantwoordelijkheid van het schoonmaakbedrijf? Walter ontvangt het 
werkprogramma van het schoonmaakbedrijf van Bert en gaat daar kritisch naar 
kijken.  

10 20.55 Evaluatie Engelse les Er wordt onderzocht in hoeverre het niveau van het Engels op onze school aansluit 
op het voortgezet onderwijs. Daartoe zijn vragen uitgezet bij scholen waar veel van 
onze leerlingen heen gaan; de antwoorden druppelen binnen. Wij nemen ook de 
CITO toets Engels af. Deze telt niet mee voor het schooladvies.  

11 21.00 Rondvraag en sluiting  Maureen: staan de MR stukken op website?  Ja, ze staan onder “praktisch -> 

downloads”. Het MR jaarverslag 2016-2017 moet nog gepubliceerd worden.  

 Walter: komen er zwarte pieten op school?  Nee, er komen vier veegpieten. 

 Walter: het voorplein maakt een slordige indruk: de heg langs het voorplein loopt 

niet door waardoor leerlingen op voetpad staan, er liggen veel bladeren (glad!), 

het bord met de schoolnaam staat los (wordt gemaakt!), takken worden van 

struiken gerukt, kinderen vallen over het balkje in het perk. Volgende 

vergadering komen we hier op terug. Het Strand maakt ook gebruik van ons 

schoolplein, misschien is samenwerking mogelijk. Bert laat bekijken of we de 

heg kunnen aanvullen of een hek langs het schoolplein kunnen laten zetten.  

 

  


