
Notulen MR-vergadering d.d. 17 juni 2019 
 
Aanwezig namens ouders: Miranda Oude Lashof, Nicol Pross, Sylvia Weernink 
Aanwezig namens personeel: Paula Timmers, Imelda Damink, Evelyn Rikkink, Dennis Kok Kamphuis 
Aanwezig namens directie: Jasper Diele 
m.k.a.: Tessa Pierik  

 

1.Welkom en opening door Miranda 
Speciaal welkom aan Evelyn en Sylvia.  
 
2. Mededelingen en binnengekomen stukken 
De studiedagen voor het schooljaar 2019-2020 zijn gepland op: 
19 september 
20 september (KONOT-dag) 
4 februari  
3 juni 
In de eerst volgende nieuwsbrief worden deze data ook gedeeld met ouders. 

3. Notulen MR vergadering 
De notulen worden goedgekeurd en op de website geplaatst. 
 
4. Schoolse zaken 
- Zowel Gemma als Christel komen niet meer terug op de Kerkewei als leerkracht. Ze zitten beiden 
nog volop in hun herstelproces.  
- Kitty rond op dinsdag 18 juni haar opleiding tot basisbekwaam schoolleidster af. 
 
5. Voorstel vergaderdata 2019-2020 
Jasper heeft een voorstel qua data voor een MR - vergaderingen gemaakt. We kiezen ervoor om de 
maandagavond aan te houden als vergaderavond. 
De volgende data worden vastgesteld: 
- 16 september half 8 
- 11 november half 8 
- 20 januari half 8 
- 6 april half 8 
- 8 juni half 8 
Er is bewust gekozen voor vijf vergaderingen i.p.v. zes. Mocht het noodzakelijk zijn kan er aan het  
het einde van het schooljaar nog een extra vergadering worden gepland. 
 
6. Schoolgids/jaarkatern 
De meest actuele schoolgids wordt altijd in de laatste MR vergadering besproken.  
- Nicol had van tevoren al aanpassingen op tekstueel gebied gemaild, deze worden meegenomen. 
- De zin van het samenwerkingsverband wordt aangepast, zodat ouders het beter begrijpen. 
- In de schoolgids staan de prioriteiten voor het komende schooljaar beschreven, hier staat Engels 
niet tussen. Dit is een keuze van de leerkrachten zelf.  Echter is Engels wel een aandachtspunt die is 
meegenomen in het schoolplan en ergens in de komende vier jaar als pagina-plan gaat terugkomen. 
- De invulling van de onderwijstijd in de groepen 3 t/m 8 is een inschatting. Er moet jaarlijks per 
groep goed worden gekeken wat er nodig is. 
- Bij de oudergesprekken (KOL) moet nog worden opgenomen dat de gesprekken in november en 



juni facultatief zijn. 
- Er komt nog een extra pest-coördinator en een vertrouwenspersoon op school. 
- De schooltijden kunnen niet anders worden weergegeven in het programma. 
 
Alleen de praktische info uit de schoolgids (rooster van gym, muziek etc.) worden opgenomen in de 
kalender. 

8. Urenverantwoording 
In elke laatste MR vergadering wordt het uren cohort besproken 
De kinderen gaan op de Kerkewei 7520 uur naar school. In de onderbouw gaan ze 880 uur en in de 
bovenbouw 940 uur. 
De kinderen krijgen over 8 jaar gezien meer dan voldoende onderwijs.  Bij het schooljaar 2017-2018 
staan er minder uren dit komt door de staking in het onderwijs. 
 
9. Jaarverslag MR 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd, Miranda ondertekent het jaarverslag.  
Het verslag wordt opgestuurd naar Anita Caunter van de GMR. 

10 Notulen OR 
De notulen worden bekeken.  
 
11. Rondvraag 
- Paula bedankt iedereen voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren in de MR. 
- Dennis neemt de voorzittersrol over van Miranda, Nicol neemt het secretariaat over. Nicol en 
Dennis zullen de agenda samen opstellen. 
- Nicol heeft de financiële stukken doorgestuurd. Hieruit blijkt dat er nog € 1100 euro teveel op de 
rekening van de MR staat. Dit geld moet voor 31 december ergens voor worden gebruikt, anders 
wordt het geld overgemaakt naar de schoolrekening. 
Misschien is het een idee dat de nieuwe leden: Sylvia, Tessa, Evelyn en Dennis een cursus gaan doen 
van dit geld. 
- Miranda : Gemma heeft jarenlang in de MR gezeten, is het een idee om haar nog een attentie te 
geven? We besluiten dat we bij zowel Gemma als Christel een bos bloemen laten bezorgen. Tevens 
bedankt Miranda iedereen voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. 

 
Miranda sluit de vergadering om 20.55. 
 
 

Wat Wie Wanneer 
Attentie Gemma en Christel Imelda Voor het einde van het 

schooljaar 
Schoolgids en urencohort 
agenderen voor laatste 
vergadering  

Dennis Voor het einde van het 
schooljaar 

 


