
 

 

 

                                                                                                                                               
Notulen MR vergadering  14 december  2017  

 

 
Voorzitter: Coen Verheij                             Notulist: Ellen Andriessen    

 
Aanwezig namens ouders: Michiel Brandhorst, Coen Verheij, Maureen Witte 
Aanwezig namens leerkrachten: Marian Frankenmolen, Constance Dercksen, Ellen Andriessen 
Aanwezig namens directie: Bert Verkade, Marije Ridder 
Afwezig: Walter van der Wilt, Desirée Eggen  

 

 
AANVANG:19.00 uur 
 

Nr. Tijd: Agendapunt: Toelichting: 

1a 19.00 Opening en vaststellen 
agenda 

Agenda wordt vastgesteld  
Bij afwezigheid van Walter zit Coen de vergadering voor. Desirée heeft zich afgemeld 
voor de vergadering.  
 

1b 19.05 
 

Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst 9/11/2017 

Naar aanleiding van punt 5: Manon Franssen wil naast Desirée de kar van de 
leerlingenraad trekken.  
De notulen worden goedgekeurd.  
 

2a 19.15 Ingekomen stukken Mail van Eef Niezing: de MR wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst met Scolix, de 

instantie die de aannameprocedure van de nieuwe ONS directeur gaat begeleiden. 

Deze bijeenkomst kan plaatsvinden op dinsdag 9 januari in de ochtend of de avond 

vanaf 18.30u. In de avond zijn de meesten beschikbaar. Ellen antwoordt dit aan Eef.  

2b 19.20 Mededelingen team Geen mededelingen 

2c 19.25 Mededelingen directie Geen mededelingen 

3 19.30 Procesopvolging 
directeur 

Dinsdag 9 januari 2018 bijeenkomst met Scolix. 
De opzet voor de profielschets die Maureen heeft opgesteld, is door de 
personeelsgeleding verder aangescherpt. Het is nog een flinke lijst met criteria. 
Zowel de OMR als de PMR maakt een lijst met drie punten die absolute voorwaarden 
zijn. Deze worden naar Ellen gemaild, zij stelt een nieuwe lijst samen.   
Hoe raadplegen we de achterban? Voor de ouders geldt dat de notulen van de MR-
vergaderingen op de ONS site staan. Ouders kunnen aangeven of ze willen 
meeluisteren of meer informatie willen. Eef heeft aangegeven dat hij ook contact zal 
zoeken met onze Oudervereniging.  
 

4 19.40 ONS Jaarplan 2017-
2018 

Voor ouders is dit document moeilijk om te begrijpen. Het is dan ook een document 
voor intern gebruik. De OMR geeft aan dat het mooi zou zijn om een tweede  
document te schrijven dat voor ouders leesbaar is en dit te publiceren. Dit helpt de 
ouders om op de hoogte te blijven van wat er speelt op school en kan de 
ouderbetrokkenheid verhogen. De directie pakt dit op.   
 

 5 19.50 Engelse les Er is onderzoek gedaan naar de aansluiting van het Engels-onderwijs op de ONS op 
het VO. Er komt nog meer informatie binnen van de VO scholen die we geraadpleegd 
hebben, maar de voorlopige conclusie is niet verontrustend. In de volgende 
vergadering, als alles compleet is, komen we er op terug. Al een aantal jaar geleden 
is door Bertine van der Zeijden onderzocht of het zinvol is om eerder dan in groep 7 
te starten met Engels. Haar conclusie: dit levert geen betere resultaten op in de 
hogere groepen. Je kunt wel in groep 5 starten met Engels, maar dat gaat ook weer 
ten koste van andere vakken. Na de volgende vergadering zal in de nieuwsbrief 
worden vermeld dat er informatie over Engels op de ONS te lezen is in de notulen 
van de MR.  
  

6 20.10 Overblijfstichting Het bestuur van de overblijfstichting heeft een geschikt persoon gevonden die kan 
helpen bij het maken en bijhouden van de overblijfroosters en het oplossen van 



 

 

problemen daarbij. Deze dame komt op de payroll van Meer Primair voor een paar 
uur per week. Deze kosten zullen via school worden doorbelast aan de 
overblijfstichting. Ze maakt geen deel uit van de formatie van de school.  Binnenkort 
wordt ze aan de ouders voorgesteld. In principe blijft ze achter de schermen werken. 
  

7 20.25 Begroting De begroting valt dit jaar uiteen in twee delen. Deel 1 is het investeringsplan. Dat 
komt er op neer dat  alles wat aan vervanging toe is, kan worden vervangen. Deel 2 
komt binnenkort. De schoonmaakkosten blijven een lastige post.  
 

8 20.35 Oudervereniging De OV heeft het plan om op 12 januari 2018 een feest te organiseren voor alle 
ouders bij de voetbalclub Badhoevedorp. Nog niet alle ouders zijn geïnformeerd.  
Marije heeft wel informatie hierover gekregen, maar dit is niet compleet genoeg om 
ouder de ouders te verspreiden. Het initiatief hiervoor ligt bij de OV. Voorzitter 
Maarten Dekker zal aanschuiven bij de MR vergadering in januari.  
 

9 20.45 Sfeer ONS Geen bijzonderheden. De opvolging van Bert leeft onder het team.  
 

10 20.55 Veiligheid schoolplein Er komt een nieuwe heg langs het schoolplein. Langs de zijgevel wordt er bestraat. 
Het bord bij de ingang van het voorplein moet nog beter worden vastgezet. 
Dependance: de bestrating van het schoolplein wordt aangepast zodat er geen plas 
meer komt te liggen. 
 

11 21.00 Rondvraag en sluiting Bert: vorige week zijn er opnamen voor een informatiespotje gemaakt in onze school. 

Dit gebeurt vaker. Meestal krijgt de school daar een vergoeding voor. Een deel 

daarvan gaat naar Evert als het voor hem een extra tijdsinvestering betekent.  

 

  


