
 

 

Notulen van de Medezeggenschapsraad 

Datum  : 16 mei 2019 
Tijd  : 19:30 uur – 21:30 uur  
Aanwezig : Oudergeleding :  Harry, Bianca, Hanneke 
    Teamgeleding   : Joyce, Anja v.H., Anja E 
    Directie              :  Theo 
    Opvang   : Inge 
Voorzitter : Joyce.  
Notulant : Anja E 
 

 
1. Opening: 

Welkom aan iedereen. 
 

2. MR: basisschool- opvang 
Binnen ons kindcentrum is het van belang om een gezamenlijke oudercommissie opvang-
onderwijs te hebben. Inge en Harry zijn hier een aantal jaar geleden al mee bezig geweest. 
Vanuit de wet is hier nog niets voor geregeld. Wel zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij 
is het van belang om goed te kijken naar ieders verantwoordelijkheden/bevoegdheden. 
Inge geeft aan dat als er minder dan 50 gezinnen (dat is bij ons het geval) gebruik maken van 
de opvang er geen oudercommissie hoeft te zijn. Je moet wel aan tonen dat je ouders actief 
informeert. En laten zien dat je bezig bent met het vormen van een oudercommissie.  
Lydia geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn. Je kunt een themaraad samenstellen 
(bestaande uit ouders mr en opvang + personeel mr en opvang) Ook kan je kiezen voor een 
alternatieve ouderraadpleging. Dan kan de mr vergaderingen bijgewoond worden. Deze 
ouders mogen dan geen kinderen op de basisschool hebben. Ze kunnen uitgenodigd worden 
als er dingen spelen. Ander voorstel is: 4 vergaderingen mr en 2 vergaderingen IKC raad. 
Lydia en Inge maken een voorzetje hoe dit opgezet kan worden. Zij nodigen Edith hierbij uit.  
 

3. Ingekomen/uitgaande stukken: 
- MR-magazine 
- Mail Hans de Bont (GMR):  

Antwoord op de vragen die Hans meegenomen heeft naar de gmr-vergadering n.a.v. de 
mr-vergadering van 1 april j.l: 

o Begroting: → soft-close. Dit moet via de man van de financiën. Theo en Rob. Dit 
onderwerp leefde niet bij de andere GMR-leden. 

o Functie leerkrachtondersteuner: bij de GMR-leden niet bekend. Het bestuur was 
bij de afgelopen vergadering niet aanwezig. Ligt in de week bij Salo en Paul. 

o Vraag van de GMR: communicatie. Joyce heeft eigen mailadres doorgegeven. 
N.a.v. bovenstaande info maakt de MR een brief voor de GMR over het belang van 
leerkrachtondersteuner. (PMR maakt de brief en legt ter goedkeuring voor aan de 
oudergeleding) 

 



 

 

4 Notulen van de MR-vergadering van 1 april 2019: 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

5 Mededelingen/stand van zaken op De Ontdekking: 
Personeel/formatie/vacature: 

- door de 5% regeling kan Maaike blijven. Eus gaat full-time op de Rubenshof werken. Dit 
wordt niet ingevuld op De Ontdekking. Dinsdag 21 mei is er een bijeenkomst voor het 
team om de formatie te bespreken. Hierbij wordt meegenomen: Elke wil uitbreiding van 
uren (n.a.v. vacature onderwijsassistente). Lichelle levert 1 dag in. Jolanda levert 1 dag 
in. Jolanda heeft een LOF aanvraag weggedaan. Evt. een contract voor Daphne voor 
kinderen met zware ondersteuningsmiddelen. 

         5% eigen deel formatie voor vervanging: 
- schoolbreed bekijken en een planning voor iedere dag hierop maken, zodat niet een 

persoon structureel vervangt.  
         Strategisch beleidsplan: 

- door de drie groepen die zijn geformeerd (personeel/onderwijs/organisatie worden 
proefstukken gestuurd, waar verder mee aan de slag gegaan wordt.  
Zie voor dit onderwerp ook de bijlage. 

          Tevredenheidsonderzoek: 
- door de ouders zijn er 35 volledig ingevuld en 13 gedeeltelijk. Gemiddeld resultaat is 7,6. 

Zie bijlage. 
Teamfunctioneringsgesprekken: niet individueel maar met de bouw. Inhoud: wat gaat goed,    
waar kan je nog aan bijdragen wat betreft de schoolontwikkeling. Collega’s kunnen indien 
wenselijk nog een persoonlijk gesprek aanvragen.  

  
6 Begroting 2019: 

Theo licht toe: 
Er is nog geen nieuws omtrent inclusieve school. Overleg samenwerkingsverband verloopt 
moeizaam.  
Vanaf augustus 2019 is er weer mogelijkheid om van schaal te wisselen op Delta niveau. Actie: 
brief sturen naar PGMR (PMR neemt dit op zich). 
Tot dusver geen ontwikkeling betreffende verhuur. 
 
 

7 Voorstel MR vergaderingen 2019-2010: 
Voorstel wordt aangenomen. Indien nodig wordt tijdig naar een andere datum gezocht. 
 

8 Verkiezingen MR: 
Kinderen hebben een brief meegekregen. Bianca laat de brief ook nog een keer door de 
contactouders op klasbord zetten. Als er meerdere aanmeldingen zijn, worden deze mensen 
middels een mail gevraagd om een stukje met motivatie over zichzelf te schrijven. Dit zal in de 
komende Ontdekt geplaatst worden, waarna de verkiezingen plaats zullen vinden.  
Hanneke gaat voor zichzelf bekijken of zij de mogelijkheid ziet om bij de MR te blijven. Zij zal 
haar besluit meedelen op woensdag 29 mei. 
 



 

 

 
 

 
9 Rondvraag: 

Harry heeft zich verkiesbaar gesteld voor de GMR. Op 3 juni zijn hiervoor de verkiezingen.    
 

Actiepuntenlijstje: 
 

Verkiezingen  Anja en Anja 

Voorzetje oudercommissie opvang/school Lydia en Inge 

Brief GMR PMR 

Etentje 29 mei allen 

  

  

 
Graag tot ziens om 18:00 uur bij Merlijn voor de jaarafsluiting.  
 
28 mei 2019, Anja Evers 
 

  
Bijlage: ouderpeiling De Ontdekking 
 


