
 

 

Notulen van de Medezeggenschapsraad 

Datum  : 7 februari 2019  
Tijd  : 19:30 uur – 21:30 uur  
Aanwezig : Oudergeleding :  Harry, Bianca 
    Teamgeleding   : Joyce, Anja v.H., Anja E 
    Directie              :  Lydia, Theo 
Afwezig mk : Hanneke 
Voorzitter : Joyce.  
Notulant : Anja E 
 

 
1. Opening: 

Joyce opent de vergadering. 
 

2. Ingekomen/uitgaande stukken: 
-  n.a.v. navraag over AVG: aandachtsfunctionaris bij Delta is er nog steeds niet. Theo   
neemt dit mee naar de directeurenraad met de vraag: wie gaat dit doen en wanneer? 
-        Interessante artikelen uit MR-magazine worden door Bianca ingescand en verspreid. 

 

3. Notulen 15 november 2018: 
- Hans benaderen over cao (Anja) 
- NIO is nu: NSCCT. Hierin worden andere bewoordingen gebruikt. De info avond waarover 

gesproken werd in de notulen van 15 november is reeds geweest. 
-  

4. Mededelingen/stand van zaken op De Ontdekking: 
Personeel: n.v.t. 
Leerlingkeuken: bedankje voor de ouders is vanuit geode bedoelingen gedaan, maar niet 
helemaal soepel verlopen. Dit is al teruggekoppeld in de OR. Fijn als voortaan de signalen 
meteen naar Lydia gaan.  
Wet op de privacy: zie ingekomen stukken. 
Ervaringen cursus schoolpositionering en marketing: Lydia heeft 3 fijne, leerzame dagen 
gehad. Een eye-opener. Waar kunnen we iets mee: 

- Mond op mond reclame, maakt het ouders makkelijk. 
- Kaarten meegeven: persoonlijk. 
- Hoe zet je jezelf in de markt: laat goed zien wat je doet. Behalve ons logo o.a. 

ook voorschool meenemen + slogan. Afgelopen week is de eerste sessie met 
ouders en leerkrachten geweest. Slogan bijv: leren vanuit spel en plezier; 
levensecht leren. 

- Websites, facebookcampagnes. Belangrijk: eerst weten waarover je 
communiceert. 
Tip van Lydia: boek: Help, mijn school is gekleurd. 

 



 

 

Strategisch beleidsplan: op 12 december droomsessies + ’s avonds een lezing. 
Verdiepingssessies; hier waren ong. 60 personen. Niet alle scholen waren vertegenwoordigd. 
Voor de deelonderwerpen komen nog uitnodigingen. 
Meldcode: Yvonne en Joyce hebben een cursus aandachtsfunctionaris gevolgd. De 
aanscherping van de meldcode geeft aan dat er gemeld moet worden als je sterke 
vermoedens hebt, ook als er nog geen hulpverlening op het gezin zit. Dit blijft lastig. Op de 
Ontdekking gaat een student haar onderzoek doen over dit onderwerp, zij gaat een 
schoolspecifiek stuk maken. Komende periode komt er een voorlichting voor team en ouders 
vanuit de IB. 

 
5.  Begroting: 

- Gegevens Dyade komen na de herfstvakantie; dan kan  Theo hier mee aan de 
slag. Volgend jaar eerder delen! 

- Volgende keer geen namen + bedragen delen met de MR 
- SWV: nog geen uitsluitsel. 
- In onderhandeling over onderverhuur door Kentalis. 
- Leerlinggewicht m.i.v. 1 augustus 2019. Dit zal gunstig uitvallen voor onze school. 

Wordt langzaam opgebouwd. 
- Verzoek voor combifunctionaris is ingediend. 
- De subsidie: tel mee met taal hebben we al. 
- Lumpsum gaat automatisch. 
- Theo vraagt na: NOAT 
- Hoe zit het tussentijds met de gelden? Softclose.  

 
6. Ouderbetrokkenheid/ouderinitiatieven: 

Ouders doen mee in het nieuwe stukje marketing. 
Er wordt gezocht naar meer ouders voor de mini-ondernemingen. 
 

7. Rondvraag: 
Overleg MR-OR: 80% betalende ouders. 
Lydia: hoe zit het met oudercommissie rondom voorschool? De wet hierover is nog niet van 
kracht. Komt op de agenda van de volgende MR-vergadering. Lydia stuurt info door. 

 
 
Actiepuntenlijstje: 
 

Inscannen en verspreiden artikelen uit MR-
magazine 

Bianca 

Hans benaderen i.v.m. cao Anja 

NOAT Theo 

MR basisschool - voorschool Joyce en Anja zetten op de agenda.  

 
Bijlage: info MR basisschool-voorschool 
13 februari 2019, Anja Evers 
 



 

 

  
 
 


