
 

 

Notulen van de Medezeggenschapsraad 

Datum  : 1 april 2019  
Tijd  : 19:30 uur – 21:30 uur  
Aanwezig : Oudergeleding :  Harry, Bianca 
    Teamgeleding   : Joyce, Anja v.H., Anja E 
    Directie              :  Theo 
    GMR    : Hans de Bont 
Afwezig mk : Hanneke, Lydia 
Voorzitter : Joyce.  
Notulant : Anja E 
 

 
1. Opening: 

Door omstandigheden is de vergadering van dinsdag 2 april verplaatst naar maandag 1 april 
om 14:30 uur.  
punten: MR voorschool – basisschool en kijken naar een gezamenlijke Oudercommissie met 
de opvang, waarbij Inge aansluit, worden verschoven naar de volgende vergadering. 
 

2. Ingekomen/uitgaande stukken: 
-   MR magazine en info MR → Harry neemt mee en geeft bij de volgende vergadering 
aan of er interessante stukken bij zitten.  
-           Mail van Coördinator BHV n.a.v. RI &E→ wordt besproken bij punt 4. 

 

3. Notulen 7 februari 2019: 
- cao directie: helaas is hier nog niets mee gedaan. Bij de laatste stakingsdagen is ook 

hiervoor gestaakt. Blijft onder de aandacht van de Bond. 
- Notulen goedgekeurd. 

 
4. Mededelingen/stand van zaken op De Ontdekking: 

a. Personeel/formatie: door een aantal maatregelen (worden bij punt 6 besproken) 
hoeft er geen formatie ingeleverd te worden. Eus levert op eigen initiatief 0,4 
formatie in op de Ontdekking.  

b. Wet op de privacy: deze week wordt door Delta een aandachtsfunctionaris 
aangesteld. Deze gaat kijken wat scholen goed doen en wat nog ontbreekt.  

c. Strategisch beleidsplan: procedure verloopt zoals gepland. Op dit moment zijn er 3 
groepen geformeerd: personeel/organisatie/onderwijs. Op 17 april komen zij met 
iets tastbaars wat vertaald gaat worden naar een nieuw document.  

d. Schoolkalender: komt terug op de volgende vergadering. Anja doet tevens een 
voorstel voor de MR-vergaderingen voor volgend jaar.  
 

5. Begroting 2018: 
- CvB is nog steeds in overleg met SWB. 



 

 

- NOAT (extra materiële bekostiging aanvragen voor Nederlands Onderwijs aan 
Anderstaligen): zelf aangeven via DUO → Theo en Lydia zijn hier nog mee bezig.  

- Softclose is binnen; op agenda van volgende vergadering voor toelichting door Theo en 
Lydia. 
 

6. Begroting 2019: 
Theo licht de mail van 29 maart j.l. toe: 
- Onderverhuur Kentalis op dit moment “on hold”. Zij huren momenteel op de Berkenhof 

en er is geen noodzaak om te verplaatsen. 
- Zeker dit jaar en komend schooljaar geen verhuur aan de Menorah. 
- Op Delta-niveau staan 30 vacatures open. (De tweede ronde loopt t/m 3 april). 
- NAZ blijft bestaan; wordt misschien uitgebreid naar een bredere doelgroep. (→ staat los 

van onze begroting) 
- Leerkrachtondersteuner: Elke volgt op dit moment de opleiding (bijna afgerond) . Binnen 

Delta bestaat hier geen functie voor. Theo geeft aan dit wederom mee te nemen om aan 
te geven kritisch naar te kijken naar het huidige functiehuis. Ook Hans de Bont neemt dit 
punt mee naar de GMR, wellicht zijn er meer scholen die dit ondersteunen. In ieder geval 
gaat Hans de meerwaarde voor onze school aangeven. 

- Verschil kosten gedetacheerd of regulier onderwijsassistente. De kosten voor 
gedetacheerden zijn hoger. Drukt dit op onze begroting en tot wanneer lopen de 
contracten. Theo zoekt dit uit.  

 
In bericht naar collega’s (bijv. in teammemo) een einddatum aangeven waarop je kunt 
aangeven of je bijv. je werkuren wilt verminderen. 
RI&E: Shirley heeft in een brief naar de MR aangegeven dat enkele punten als zeer onveilig 
worden aangeduid: een aantal zonneschermen, bijv. bij groep 8. Theo heeft dit aangegeven 
bij Theo Lauwen. Binnen twee weken komt hier bericht over. De kranen, bijv. in de keuken 
worden voorzien van een thermostaat. Dit loopt. (zodra de kranen binnen zijn worden ze 
geplaatst) 
Tevredenheidsonderzoek: er worden momenteel 2 pilots gedraaid. Op 2 april komt dit terug   
in de directeurenraad. Komt terug tijdens de volgende vergadering. 
 

7. Ouderbetrokkenheid/ouderinitiatieven: 
- Buurtkamer n.a.v. “Tel mee met taal” start vrijdag 5 april. In de Kooktuin gaat men 

appeltaart bakken en met elkaar in gesprek. Jessica Stijger trekt de kar.  
- Er worden nog steeds ouders gevraagd voor de mini-ondernemingen. In de Ontdekt is 

hier een oproep van te vinden. Er komen helaas weinig reacties op. 
- Uit ervaringen blijkt dat sommige ouders gedurende het schooljaar anders gaan denken 

over de AVG van hun kind, met name als het gaat om foto’s voor het rapportfolio. Idee is 
om jaarlijks tijdens de OVEA de AVG naar voren te brengen of deze nog up-to-date is. 

 
8. MR: basisschool – voorschool 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 

 



 

 

9. Verkiezingen MR: 
Vanwege het a.s. vertrek van Bianca worden er verkiezingen uitgeschreven. Anja en Anja 
stellen hiervoor de brief op en verspreiden deze, vóór de mei-vakantie. 

 
10. Rondvraag: 

Hans de Bont; GMR: 
Communicatie MR-GMR blijft een aandachtspunt. Hans geeft aan dat het bij ons goed loopt. 
Laten we ervoor zorgen dat dit zo blijft. 
Voor de zomervakantie komt de GMR nog twee maal bij elkaar. De agendapunten voor deze 
vergaderingen zijn: 
13 mei:    
evaluatie MR bezoeken 
evaluatie medezeggenschap 

          stand van zaken mobiliteit 
 1 juli: 
 Voorstel vergaderdata volgend schooljaar 
 Beleidskalender volgend schooljaar 
 Uitslag verkiezingen 
 Plannen etentje  
 Jaarrekening en verslag Delta Onderwijs 
 Evaluatie medezeggenschap schooljaar 
 

- Bianca doet een datumprikker uit voor een etentje met de MR. Harry en Bianca zoeken 
samen naar een geschikte locatie. 

  
   

 
Actiepuntenlijstje: 
 

Agenda 16 mei:  
- MR voorschool – basisschool 
- Schoolkalender 
- tevredenheidsonderzoek 

Joyce en Anja 

Voorstel data MR vergaderingen Anja 

Softclose Theo en Lydia 

Kosten detachering onderwijsassistente t.o.v. 
regulier onderwijsassistente 

Theo zoekt uit 

Brief verkiezingen Anja en Anja 

Datum en plaats etentje Bianca en Harry 

 
Graag tot ziens op de volgende MR vergadering op 16 mei om 19:30 uur 
 
5 april 2019, Anja Evers 
 

  



 

 

 
 


