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Verslag MR-vergadering 23-02-2017 
 
Aanwezig: Crétiënne Oomen   (voorzitter) 
  Marc Embregts   (ouderlid) 

Susan van den Luitgaarden (teamlid) 
  Marley van Schöll   (secretaris) 

Patrick Lazaroms   (directie)  
Jacques Vonk   (ouderlid) 
Lisa Beskers    (voorzitter OR) 
Ilona Suijkerbuijk    (teamlid) 
Nicole Hanegraaf   (directie) 
 

1. Opening vergadering 
Crétiënne opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Notulen 7-11-2016 
Ilona is geen secretaris meer dit mag veranderd worden in Marley. 
9. eind: laatste zin mag weg (‘geen info over individuele kinderen’). 
10. Kinderen weigeren mag dit? Afhankelijk van het beleid. We kunnen niet onbeperkt toelaten.  
Notulen goedgekeurd en komen op de website. Aktie Monique 
 

4. Ingekomen stukken 
Tijdschriften liggen in postvak Marley, omdat we geen MR postvak meer hebben. 
Patrick meldt ons af voor het MR magazine, dit wordt niet gelezen.  
 

5. OR info 
Lisa gaat stoppen met het voorzitterschap van de OR. Het is niet meer te combineren wegens 
verhuizing. 
Er is gesproken over een nieuwe voorzitter, mensen denken hier nu over.  
Weinig animo voor de OR, groep 7 en 8 hebben een flyer gemaakt die mee gaat met alle 
kinderen. Hopelijk wordt hiermee extra hulp getrokken. Als statement wordt er dit jaar niets 
gedaan met de paasviering, ook niet in de groepen zelf. Nu niet in het belang van de kinderen 
helaas, maar er wordt gehoopt hiermee een verandering teweeg te brengen. Patrick oppert het 
idee voor een klassenouder.  
Carnavalsviering is besproken.  
Patrick heeft de ouders die niet betaald hebben voor de schoolreis een persoonlijk bericht 
gestuurd, om zo het geld alsnog te ontvangen als school. De eerste ouders hebben al 
gereageerd met een betaling.  
Het eindfeest gaat ook een andere insteek krijgen. Groep 7 krijgt de uitdaging om aan de hand 
van een project het eindfeest te organiseren. De twee ouders en Ilona van de werkgroep 
houden hierbij de grote lijn voor ogen. 18 t/m 22 september gaat de feestweek plaatsvinden 
komend schooljaar, hierin valt ook de schoolreis.  
 

6. Mededelingen directie 
We hebben toestemming gekregen om de voorschool uit te bereiden. Er komen twee dagdelen 
extra met twee keer een halve groep (1 PM’er op 8 kinderen) 
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Duizendpoot 2020: we zijn weer een stapje verder in onze ontwikkeling. Per bouw wordt er nu 
geëvalueerd en worden er nieuwe afspraken gemaakt. Na de carnavalsvakantie komt de 
klankbordgroep weer bij elkaar, Ilona en Anic organiseren dit. Moreen en Marley zijn hierbij 
vanuit de onder- en bovenbouw. In de vorige bijeenkomst werd aangeven dat de ouders graag 
meer informatie groepspecifiek wilden zien. Hier hebben we nu aan gewerkt via ouderportaal, 
vlogs op de site, posters bij de deuren etc.  
ICT: Na de kerstvakantie zijn er 30 Ipads gekomen, inzetbaar voor groep 1 t/m 8. Ze zijn 
gesplitst per 10, per bouw.  
Huisvesting: Realiseren van een unilocatie besproken. Na veel overleggen met de architect en 
een doorberekening van de kosten, blijkt het met het toegewezen budget van de gemeente niet 
realistisch om het deel nieuwbouw te realiseren. Dit feit wordt na de vakantie met de gemeente 
besproken. We hopen samen tot een passende en realistische oplossing te komen. 

 
7. Mededelingen bestuur 

Directeuren wissel op verschillende Delta scholen. De Interim van de Achthoek gaat naar de 
Ontdekking en zo komt er een nieuwe interim op de Achthoek.  
 

8. Formatie  
We gaan van 15 naar 13 groepen. We moeten 2fte terug. Een deel hiervan wordt ondervangen 
doordat Lilian naar de Westhoek is gegaan.  
Komend jaar is het plan te blijven/gaan werken in units. Dit komt de volgende keer terug op de 
agenda.  
 

9. Concept begroting 
De begroting is goed gekeurd door de MR. 

  
10. Financiële controle OR 

De Financiële controle is gedaan en alles was helemaal kloppend.  
 

11. SOP (passend onderwijs) 
Het profiel is opnieuw ingevuld. Er is weer ingezet op een basis ondersteuningsprofiel. Dit is 
bewust voorzichtig ingevuld, omdat wij vinden dat we als school op deze manier goed werk 
leveren.  
 

12. Social media 
De Facebook pagina wordt als goed ervaren. Ilona zal ook op de Facebook over de vernieuwing 
wekelijks gaan informeren. Dit om onze ontwikkelingen bij de ouders maar ook bij de gemeente 
onder de aandacht te brengen. Doel: meer zichtbaar worden.  
Ouderportaal werkt fijn en bijna 100% wordt ermee bereikt.  
Meerdere mensen lezen ook het weekblad Oosterhout, ook via deze weg kunnen we proberen 
meer naamsbekendheid te krijgen.  
 
12a. Verkiezingen 
Na de meivakantie gaan we een eerste oproep plaatsen voor een nieuw MR-lid. Dit moet wel 
een goede omschrijving zijn van wat een MR-lid inhoudt. Ilona en Marley maken voor de 
volgende vergadering een profielschets/oproep.  
 
Nieuwsbrief:  

 De begroting is goedgekeurd. 
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 Huisvesting is besproken, na de vakantie wordt er in gesprek gegaan met de 
gemeente. Dit om een nieuw plan, met het huidige bedrag kunnen we geen plan 
maken wat toereikend is aan onze wensen.  

 Onderwijsvernieuwing: Er is gesproken over de evaluaties en binnenkort is er weer 
een klankbordgroep.  

 Link naar de Facebook pagina in de nieuwsbrief.  
 
Rondvraag: 
/ 
 
Communicatie vergadering:  
Prima communicatie.  
 
 


