
 
 

                                                                                                                    

Notulen MR vergadering 10 oktober 2019 

 

 

Voorzitter: Michiel Brandhorst                                                                                                            Notulist: Sandra Laurenssen    

 

Agenda MR Vergadering 10 oktober 2019 

Aanwezig namens ouders: Maureen Witte, Michiel Brandhorst, Anja van Andel, Marieke Verheijden 
Aanwezig namens leerkrachten: Sandra Laurenssen, Marjo Luesken, Esmee Eilander 
Aanwezig namens directie: Marije Ridder   
Afwezig: Yvonne Woestenburg, Petra Wormhoudt, 
 

Nr. Agendapunt: Toelichting: 

1. Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 

2.a Bespreken en vaststellen 
notulen actielijst  

De notulen van 12 september worden ongewijzigd goedgekeurd. 

2.b Ingekomen stukken  Definitieve jaarplanning en speerpunten MR.  

 Jaarplan ONS 2018-2019 zie punt 

 Jaarplan ONS 2019-2020 

 Jaaroverzicht MR 2018-2019. Typefout in punt 3 aanpassen, 
daarna op de website plaatsen. 

 Jaaroverzicht MR 2019-2020. Het jaaroverzicht van dit jaar hoeft 
niet elke keer rondgestuurd te worden. Dit bespreken we aan het 
einde van het jaar. 

 Evaluatie Kidslab 2018-2019 

 Notulen Leerlingenraad 
 

3.a Mededelingen team Jeffrey is aan het integreren. Hij komt na de herfstvakantie weer helemaal 
terug. 
Er is een nieuwe collega aangenomen die Esmee vervangt tijdens haar 
zwangerschapsverlof.  
Op 6 november is er een nationale staking. De school en Meer Primair zijn 
op dit moment aan het onderzoeken wat dit gaat betekenen voor onze 
school. Suggestie vanuit de oudergeleding van de MR of we na kunnen 
denken over een ludieke wijze van staken, waarbij de kinderen wel naar 
school komen. 
 

3.b Mededelingen Marije 

 Ellen zou Esmee willen vervangen bij de MR tijdens haar 
zwangerschapsverlof. We denken dat dit niet nodig is. Het gaat 
om 2 keer. 

 Er zijn foto’s gemaakt van de nieuwe leerlingenraad. Hier komt 
een grote poster van te hangen in de gang. 

 Evert is de nieuwe preventiemedewerker. Hij is hier druk mee 
bezig en heeft onlangs al een cursus gevolgd.  

 Er is een nieuwe onderwijsassistente aangenomen.  
 De infoavond over Leren Leren is geweest en was goed bezocht. 
 Op een vrijdagochtend heeft er een inloopochtend plaatsgevonden 

in alle klassen. Suggestie: eventueel halverwege een 
wisselmoment, zodat dit duidelijk is voor ouders. Ook zou een 
hand-out erbij uitgedeeld kunnen worden voor de inhoudelijke 
informatie van de jaargroep. 

 Yvonne doet een mediatraining met alle directeuren. 
 De midden, - en bovenbouw hebben een specialisten dag gehad. 

De reken, taal, gym en kidslabspecialisten hebben de speerpunten 
gedeeld aan het team.  

 De onderbouw heeft een studiedag gehad met Margreet Mulder 
over het kleuteronderwijs. 



 
 

 Meer Primair heeft een spoedaanvraag gedaan om bij te bouwen 
bij de dependance.  

3.c Directieberaad 

 Er komt een nieuw soort inspectietoezicht. 
 Op Facebook gaan we ons profileren voor de werving van nieuwe 

leerkrachten. De MR is terughoudend over dit idee. We kunnen 
nog kijken of er andere moderne mogelijkheden zijn, die meer 
mensen treffen.   

 Er komt een nieuwe school van Meer Primair in Hoofddorp. 
 Het benoeming, - en beloningsbeleid van Meer Primair is 

aangepast.  
 Er is een nieuw administratie kantoor, genaamd Quiliant. 

 

4. Speerpunten MR jaar 2019-
2020 

Goedgekeurd en vastgesteld. 

5. 
Jaarplan ONS (met 
evaluatie) 
 

Het is informerend op tafel gekomen. Er wordt gevraagd of er ook een 
stukje in het jaarplan staat over de identiteit. Hier wordt naar gekeken. 
In het jaarplan staat regelmatig dat het goed gaat. In hoeverre is dit echt 
zo? Leerkracht Maureen staat bij efficiency als deelnemer. Dit klopt niet 
meer.  
Het jaarplan 2019-2020 wordt nog even opnieuw rondgestuurd. 
 

6 
Info oudervereniging 
 

Michiel heeft overleg gehad met Stefan van Gestel van de oudervereniging. 
Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Hij schuift 2x per jaar aan bij de 
MR de begroting te bespreken. Hij komt ook een keer bij de MR, zodat hij 
inhoudelijk wat meer kan vertellen over de oudervereniging. Anja heeft de 
gegevens van de nieuwe voorzitter. Zij stuurt dit door aan Michiel, zodat er 
contact kan plaatsvinden. De oudervereniging is van plan om aan ouders te 
vragen of ze ideeën hebben waaraan het geld van de ouderbijdrage 
besteed kan worden. Marije vraagt na bij Stefan of er nog extra geld 
beschikbaar is gekomen voor de schoencadeautjes.  
 

7. Kidslab verslag/ evaluatie 

Marjo legt de basisvoorwaarden van Kidslab even uit en hoe het nu gaat op 
school. Ouders vinden communicatie belangrijk. Het programma ‘’Mijn 
talent’’ wordt gebruikt tijdens Kidslab en projectmatig (door ook niet- kidslab 
kinderen) in de klas. Dit kan verwarrend zijn voor ouders. We gaan 
nadenken hoe we dit goed kunnen omschrijven naar ouder. 
  

8. 
MR jaaroverzicht Goedgekeurd en vastgesteld. 

9. Overblijfstichting evaluatie/ 
financieel 

Er wordt hard nagedacht over hoe we de overblijf op een anderen manier 
kunnen inrichten.  
Er moet goed nagedacht worden over hoe het proces vormgegeven moet 
worden. Aanstaande woensdag heeft de overblijfstichting een vergadering 
hierover. Ook wordt er dan gesproken over het uitbetalen met 
terugwerkende kracht aan ouders van vorig schooljaar en over het maken 
van aangepaste documenten voor nieuwe ouders. 
 

10. Voortgang leerlingenraad Marije bespreekt met Yvonne de mogelijkheden van airco bij de groepen 4 
boven en in de gymzaal. Voordat de leerlingenraad bij de MR op 16 januari 
komt, zullen zij nog langs de dependance komen. 
 

11. Buiten spelen/ Schoolplein Tijdens de overblijf gaan er geen groepen meer naar het veldje naast de 
dependance. Het is nieuw dat 1 groep 5 samen met groep 8 speelt op het 
voorplein. Marije vraagt na wat de status is van het ophogen van het 
pannaveldje.  
 

12. Rondvraag  Marieke: Er is een vader die misschien in de nieuwe MR wil komen. We 
leggen het tijdspad van de verkiezingen aan hem uit. 
Marjo: ICT wordt steeds kwetsbaarder. Er gebeurt veel rondom ICT. Joke 
van der Ploeg is de ICT ´er van de school en krijgt veel op haar bord. De 
vraag is of ICT in de vergadering van de MR kan komen om hierin mee te 
denken. Actiepunt.  
Sandra: We gaan het team mailen met de notulen van de vorige keer en 
vragen of er nog bijzonderheden zijn die belangrijk zijn voor de MR 
Maureen: Wordt er ook gedaan aan bewegingsmomenten in de klas? Het 
antwoord is ja. Er zijn regelmatig tussen de lessen door korte momenten. 
Michiel: Is er ook een personeelsuitje bij de ONS? Ja, dit gebeurd ieder 
jaar. 

 



 
 

 

 

 


