
 

 

 

                                                                                                                                        
Notulen MR vergadering 29 november 2018 

 

 
Voorzitter: Michiel Brandhorst                                                                                                                 Notulist: Ellen Andriessen    

 

Aanwezig namens ouders: Maureen Witte, Michiel Brandhorst, Anja van Andel, Marieke Verheijden 
Aanwezig namens leerkrachten: Sandra Laurenssen, Desirée Eggen, Marian Frankenmolen, Ellen Andriessen  
Aanwezig namens directie: - 
Afwezig: Yvonne Woestenburg, Marije Ridder 
 
 
AANVANG: 19.00 uur 
 

Nr. Agendapunt: Toelichting: 

1a Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Yvonne en Marije (spoedgeval thuis) zijn 

afwezig. Welkom aan Esmée Eilander, die Marian opvolgt als zij de MR verlaat in 

januari.  

 1b Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst 05/07/2018 

Punt 5: in deze vergadering komen we hier nog op terug.  
n.a.v. actiepunt 8: Verslag bijeenkomst over programmeren aan MR sturen: 
Sandra doet mondeling verslag. Na de kerstvakantie wordt met programmeren 
gestart. De OV schaft hiervoor nieuwe chromebooks en software aan.   
 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 1c Ingekomen stukken  Schrijven over hygiëne  

 Procedure KidsLab, tekst voor op de ONS site 

 Scholen met succes: uitslag oudertevredenheidspeiling 

2a Mededelingen team  Er is een nieuwe collega gevonden ter vervanging van Marian: Petra Wormhout. 

Zij heeft al eerder op de ONS gewerkt. 

 De school is bezig met het scheiden van papier/plastic/groenafval. Groenafval 

gaat op de composthoop bij de schooltuin. 

 Er is een nieuwe zangdocente: Barbara van Houten. We maken gebruik van 

ZangExpress. 

2b Mededelingen directie  Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging: de vergadering is goed 

verlopen, zij het dat er formeel gaan decharge verleend kon worden (wel onder 

voorbehoud). De OV heeft de leden ingelicht over de plannen omtrent 

programmeren en verwarming in de kas.  

 In januari start de nieuwe schoonmaker. Op het HB zal tussen de middag een 

extra schoonmaakronde worden uitgevoerd. 

 Nienke gaat in maart met zwangerschapsverlof. Zij wordt waarschijnlijk voor een 

deel vervangen door stagiaire Jeanet Stegeman. 

 Wendy stopt in februari met haar werk als leerkracht.  

 Er zijn nieuwe afsluitdoppen aangebracht in de douches. 

 De directie en het team hebben een voorkeur uitgesproken voor max 28 lln per 

groep. Dit moet nog goedgekeurd worden door het bestuur. Op termijn is er een 

derde locatie nodig. De directie maakt zich hard voor het bijbouwen van twee 

lokalen bij de dependance. Volgende vergadering weer op agenda. 

 De commissie Sociaal-emotionele vorming werkt aan het pestprotocol. Dit komt 

volgende vergadering op de agenda. 

 De dakkapellen op zolder (achterzijde) worden in december geplaatst. 

 KidsLab: Marjo heeft een aanvullende opleiding gevold en gaat het geleerde 

vormgeven in KidsLab.  

 Het College van Bestuur werkt aan het Strategisch Beleidsplan 2019-2023. Dit 

plan zal de basis vormen voor ONS schoolplan. Een externe deskundige komt 

op 14 januari 2019 vertellen over de vormgeving Schoolplan-SBP. Yvonne 



 

 

vraagt om input van MR. Vraag aan Yvonne: welke inbreng wordt verwacht? 

Anja wil wel hierover meedenken.  

 Alle directeuren van Meer Primair gaan verplicht nascholing volgen over 

professionele cultuur.  

 Wendy werkt aan een format voor de zelfevaluatie van scholen. Ze bekijkt alle 

schoolplannen, zoekt overeenkomsten en verschillen en wat we van elkaar 

kunnen leren.   

 Per 1 augustus 2019 wordt het werkverdelingsplan ingevoerd; het team moet 

nadenken over de in te vullen taakuren. 

 KidsLab: de procedure voor toelating tot KidsLab komt op de website. Als hier 

nog op- en aanmerkingen over zijn, graag binnen 2 weken reageren (ouders 

naar Michiel) 

2c Directieberaad -  

3 GMR Anita Schoon, ouder op onze school en sinds januari 2018 voorzitter van de GMR, 
schuift aan. 
Zij stelt zich voor. Vorig jaar is er een nieuwe GMR samengesteld bestaande uit 5 
personeelsleden en 5 ouders. Eigenlijk is dit onvoldoende; de GMR is zoekende naar 
een nieuwe vorm van vertegenwoordiging. Recent zijn er 2 personeelsleden bij 
gekomen; er wordt nog gezocht naar 2 ouders. Er zullen formele verkiezingen 
worden gehouden. 
De GMR streeft een constructieve en pro-actieve rol na. Ze wil zich niet zozeer laten 
leiden door het bestuur, maar zich opstellen als gelijkwaardige gesprekspartner in de 
driehoek CvB/Raad van Toezicht/GMR. Er wordt ook zonder het CvB vergaderd.  
De speerpunten van de GMR zijn ook afgestemd met RvT. Formele taken, dus 
onderwerpen waarop de GMR instemmings- of adviesrecht heeft, zijn binnen de 
GMR verdeeld over commissies. De belangrijkste punten zijn goed werkgeverschap, 
kwaliteit van onderwijs en het Strategisch Beleidsplan.   
Hoe kan er een goede link gelegd worden tussen de GMR en de MR-en?  
Alle voorzitters van de MR-en worden uitgenodigd op een bijeenkomst op dinsdag 12 
februari. Daarvóór wordt er een enquête verspreid onder de voorzitters wat zij 
belangrijk vinden/willen bespreken. De MR wordt graag op de hoogte gehouden van 
wat de GMR bespreekt. De notulen van de GMR zijn voor de OMR niet altijd 
duidelijk.  

4 Overblijven/overblijf-

stichting 

Begin december is er weer overleg. Ophelia wil de leerlingen zelf de tafels laten 
schoonmaken, in plaats van de overblijfouders. Dit moet eerst besproken worden met 
de directie. Extra overblijfbeurten worden betaald. De betaling vindt meerdere keren 
per jaar plaats. Dit is lastig in de administratie. Het moet voor ouders wel duidelijk zijn 
dat ze een vergoeding krijgen voor extra overblijven! Actie directie, zodra de 
administratie duidelijk is.  
Het huidige overblijfsysteem moet geëvalueerd worden. Op termijn iets anders? Dit 
punt staat op de agenda van de Overblijfstichting.  

5 Leerlingenraad De agenda is in orde. Het maken van goede notulen is lastiger; dit kan niet digitaal, 
want leerlingen hebben geen mailaccount. Is er al gesproken over benoeming voor 
meerdere jaren? Dit gaat Desirée navragen. De voorzitter zal worden uitgenodigd 
voor een MR vergadering. 

 6 Communicatieplan Dit punt schuift door naar de volgende vergadering 

  7 Hygiëne De MR heeft een schrijven over hygiëne gekregen van Yvonne. Dit is nog geen 
actieplan. Een plan moet opgesteld worden vanuit een nul-meting. Moet er 
constructief iets gebeuren qua hygiëne? Is het gebouw wel zo ingericht dat het 
schoon gehouden kan worden?  
We blijven nu een beetje achter de feiten aanlopen. Dit punt moet hoog op de 
agenda van de MR blijven!  

  8 Oudertevredenheids-
peiling 

In het MT is de mogelijkheid besproken van een extra contactmoment met de ouders 
in bovenbouw in november. Er is nog geen besluit over genomen.  
OMR: er is ontevredenheid over de verkeersveiligheid. Is daar toch iets aan te doen? 
Graag bespreken met directie. Het stuk dat we hebben ontvangen over de 
tevredenheidspeiling is een samenvatting; kunnen we het hele document inzien? 
Sommige punten die hoog scoren qua ontevredenheid worden niet of onvoldoende 
toegelicht. Het zou mooi zijn om een terugkoppeling te geven aan de ouders met 
daarbij een verbeterplan.  
Wat is nu de vraag aan de MR? Graag horen we van de directie wat de belangrijkste 
punten zijn die aangepakt moeten worden.  

9 Rondvraag en sluiting  Michiel: fijn dat er actie ondernomen is naar aanleiding van het gedoe op het 

schoolplein, nl dat gr 6 en 7 naar speelveldje gaan. Benieuwd hoe dat gaat. 



 

 

 Marieke: verkeersonveiligheid wordt niet bevorderd door de bladkorven op de 

Burg. Amersfoordtlaan, die belemmeren het zicht. Heeft de school daar actie op 

ondernomen? Niet bekend, vraag aan directie. 

 Binnenkort wordt de wordt Ringvaart 1,5 jaar lang tijdens de spits afgesloten 

voor doorgaand verkeer, waardoor de Burg. Amersfoordtlaan nog drukker wordt. 

Is de school gekend in deze beslissing of heeft ze een signaal laten horen? Zo 

ja, dit aan ouders laten weten. Niet bekend, vraag aan directie. 

 De kerstviering voor de kleuters begint later dan die voor oudere kinderen, terwijl 

alle kinderen de volgende dag weer op school verwacht worden. Waarom is dit? 

Dit is om besloten om logistieke redenen, vooral voor ouders met kinderen op 

beide locaties. Goed om dit duidelijk uit te leggen aan ouders. In feite is de tijd 

vervroegd, vorige jaren begon de kerstviering om 19u.  

 Schoolplan naar aanleiding van SBP op de agenda in maart. Dan bespreken en 

in mei goedkeuren. 

 Sandra maakt MR activiteitenplan op basis van een format dat ze in de MR-

cursus ontving. Volgende vergadering zullen we het concept bespreken.  

 Anja: schoen-cadeautje was wel heel karig. Is al wel aangegeven bij OV; 

volgend jaar is er waarschijnlijk meer geld voor beschikbaar.  

 Maureen: heeft met Marije besproken of er iets gedaan kan worden aan kuil in 

het schoolplein bij het pannaveld? Daar staat vaak een grote plas. Nog geen 

antwoord gekregen; vraag aan directie.  

 Michiel: wat voor Pieten komen er dit jaar? Is hier goed over nagedacht? 

Roetveegpieten. Dit naar analogie van het Sinterklaasjournaal. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.20u.   

 

 


