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Aanwezig: Crétiënne Oomen
Marc Embregts
Susan van den Luitgaarden
Marley van Schöll
Patrick Lazaroms
Jacques Vonk
Lisa Beskers
Ilona Suijkerbuijk
Monique Wetzels

(voorzitter)
(ouderlid)
(teamlid)
(teamlid)
(directie)
(ouderlid)
(voorzitter OR)
(secretaris)
(notulant)

1. Opening vergadering
Crétiënne opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld. Toegevoegd wordt: snoepbeleid schoolreisje.
3. Notulen 20-06-2016
Punt 12: CPV wordt Leswerk vanaf augustus. Notulen verder goedgekeurd en komen op de
website. Aktie Monique
4. Ingekomen stukken
 Tijdschriften liggen in postvak Marley, omdat we geen MR postvak meer hebben.
 Aantal mails over voorlichtingsbijeenkomsten en nascholingen MR, zie postvak Marley.
5. OR info
 Eerste vergadering schooljaar heeft plaatsgevonden. De werkgroepen-organisatie is
geëvalueerd. Vanuit het team is een voorstel gekomen voor een andere opzet. Teamlid in
de werkgroep is aanspreekpunt en denkt mee.
 Ouderbijdrage: er zijn herinneringen verstuurd. Sommige ouders hebben alleen
schoolreisbijdrage betaald. Volgende vergadering is meer bekend over betalingen en of
samenvoeging ouderbijdrage en schoolreisgeld positief heeft gewerkt.
 De bezetting in de OR is minimaal. Er komt in nieuwsbrief en op ouderportaal een oproep
voor nieuwe OR-leden. Er zijn veel OR-leden gestopt. Met de huidige bezetting kan er
ook gewerkt worden, maar dan zitten leden in veel verschillende werkgroepen en is de
werkdruk wel groot.
 De ondergrond van het speeltoestel wordt behandeld. Kunstgras is te duur. Er komen nu
soort houtsnippers, die niet spinteren. Toestel staat ook wankel en wordt vastgezet.
 Monique Wagener wordt vanuit de OR verkeersouder.
6. Mededelingen directie
Duizendpoot 2020: Het team heeft scholen in het land bezocht. Er zijn presentaties gemaakt, die
onderling worden gepresenteerd op studiedag van wo. 19 oktober. Traditionele klassikale
onderwijs zal verdwijnen. Gaat meer naar zelf keuzes maken van leerlingen, werken in groepjes.
Ilona is vanuit de LOF subsidie de aanjager van dit proces.
Maandag 10 oktober is een informatieavond voor de ouders over de veranderingen. Waarom
moeten we blijven veranderen en ontwikkelen. Proberen om ouders mee te nemen in de
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ontwikkelingen. Wellicht een klankbordgroep vormen van ouders die mee willen denken over
onderwijsvernieuwing.
Kennismakingsgesprekken zijn gevoerd. Positief ervaren door ouders en teamleden.
Ook leerlingenraad wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Leerlingen geven ook hun
mening en imput.
Team zijn de professionals, zetten de lijnen uit. Gericht vragen stellen aan ouders.
ICT:
Nieuwe website is bijna klaar. Patrick en Jenny hebben overleg gehad met IT-works om devices
aan te gaan schaffen. Waarschijnlijk Ipads, die kan je makkelijk beheren. Moet rustig in het team
gebracht worden. Didactische info wordt t.z.t. gegeven door IT-works. Schoolmates zijn
toentertijd aangeschaft door de Rietgors. Die werken niet optimaal, zijn snel leeg, slecht bereik.
De hardware loopt vrij goed.
Huisvesting:
Gesprekken gehad met 3 architecten: Markt 38, Marquart en Grosveld. Grosveld is afgehaakt.
Onlangs presentaties gehad van andere twee. Marquart had verreweg de beste presentatie.
Inovatieve ideeen en creatief met beperkte budget omgegaan. Daar gaan we plannen verder
mee uitwerken. Voordeel is dat Marquart ook onderhoud van gebouwen van Delta doet.
Het hart van de school wordt de speelzaal, die vergroot wordt met nog eens zo’n ruimte eraan
vast. Daaraan komen de nieuwe lokalen. Sommige lokalen met verdiepingsvloertjes erin, voor
extra verwerkingsruimte.
7. Mededelingen bestuur
-8. Schoolplan
Concept schoolplan is door Nicole gemaakt n.a.v. verschillende bijeenkomsten met team over
nieuwe visie, missie en werkwijze. Schoolplan is dus echt vanuit het team gekomen. Team mag
op- en aanmerkingen geven. Dat proces loopt nog. Van MR-ouders wordt ook imput gevraagd.
9. PR
Facebookpagina is vernieuwd. Ouderportaal werkt goed, heeft goede bezetting. Veel ouders
worden zo bereikt. Handig om informatie op alle kanalen te plaatsen.
In nieuwsbrief melden dat MR-vergadering openbaar is. Iets meer het proces beschrijven van de
vergadering in verslagje voor nieuwsbrief.
10. Snoepbeleid schoolreis
Marc constateerde dat er heel veel snoep werd meegenomen op schoolreis. Er is geen echt
beleid voor. Volgende keer melden dat niet zoveel snoep meegenomen moet worden. Lisa
neemt het mee in de evaluatie in de OR. Aktie Lisa
Eventueel in evaluatiestukje in de nieuwsbrief ook nog eens melden. Het is ook de charme van
schoolreis dat er snoep mee mag en kinderen delen hun snoep ook uit.

Nieuwsbrief:
 Huisvesting
 Schoolplan
 Ict
 Ouderavond, MR beveelt ouderavond van harte aan. Is ook blij met
kennismakingsavond, nieuwe structuur contactgesprekken
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Rondvraag:
Jacques: overblijfgeld gaat naar rekening Nagelkerke. Is dat een risico? Tenaamstelling moet
worden aangepast. Patrick gaat dat regelen. Aktie Patrick.
Communicatie vergadering:
Korte vergadering!
Agendapunten volgende vergadering:
Marc gaat financiën OR controleren

