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Verslag MR-vergadering 03-07-2017 
 
Aanwezig: Crétiënne Oomen  (voorzitter) 
  Marc Embregts  (ouderlid) 
  Marley van Schöll  (secretaris) 

Patrick Lazaroms  (directie)  
  Nicole Hanegraaf  (directie) 

Jacques Vonk  (ouderlid) 
Lisa Beskers   (voorzitter OR) 
Ilona Suijkerbuijk   (teamlid) 
Monique Wetzels  (notulant) 
Nicole Hoogwerf  toehoorder, kandidaat MR-ouderlid 
 
 

1. Opening vergadering 
Crétiënne opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld. Punt 8 moet zijn: schoolgids. MR heeft geen zeggenschap over de 
schoolkalender. 
 

3. Notulen 15-05-2017 
Notulen van 15-5-2017worden goedgekeurd en kunnen op de website worden gezet. 
 
Marc heeft vraag n.a.v. punt 12 van de notulen. Wat heeft de gewijzigde regelgeving voor 
consequenties voor de Duizendpoot? Is de begroting aangepast? De begroting is hierop niet 
aangepast, omdat de consequenties op schoolniveau niet groot zijn. Het administratiekantoor 
neemt in softcloses mutaties vanzelf op. Directie meldt bij dit punt nog dat er zal worden 
geprobeerd extra gelden in te zetten voor unit 3 voor extra handen in de unit. 
 

4. Ingekomen stukken 
MR-tijdschriften liggen in postvak Marley. 
 

5. AC info 

 Beate wordt de nieuwe voorzitter van de Activiteitencommissie. Zij zal de MR-
vergaderingen gaan bijwonen. Willie-Anne neemt taken van Beate over als zij verhinderd 
is. 

 De kosten van de DVD van de musical van groep 8 zullen volledig door de AC betaald 
worden. Zo krijgt elk kind een DVD. 

 AC gaat op dezelfde voet door. Inge en Lisa blijven in de AC. Elk lid van de AC is 
verantwoordelijk voor een werkgroep. Vraagt er dan extra ouders bij voor hulp. 

 Er komt oproep voor klassenouders in de nieuwsbrief. Daar willen we volgend jaar mee 
gaan beginnen. 

 De ouderbijdrage zal volgend schooljaar ook weer inclusief schoolreis zijn. Dit jaar 
hebben ca. 10 mensen de ouderbijdrage (nog) niet betaald. Volgend schooljaar zal er 
regel gelden dat er eerst betaald moet worden, anders mag kind wellicht niet mee op 
schoolreis. Ouders kunnen gebruik maken van Leergeld of op afbetaling betalen. Er is 
altijd iets te regelen, voor iedere ouder! 
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6. Mededelingen directie 

Communicatievergadering MR-OR-team wordt geschrapt. Is niet zinvol meer. Was dat wel in de 
tijd dat er communicatieproblemen waren.  
 
Onderwijsontwikkeling: 
Er is veel info verstrekt via de nieuwsbrief. Veel reacties onder ouders. Het is relatief rustig. Eén 
ouder is overgestapt vanwege vernieuwing, één vanwege groepsindeling en pesten. 
Behoorlijke instroom vanuit de Hobbit die gaat sluiten, 14 tot 15 kinderen. 
Unit 3 zit nu vol. Daar kunnen geen kinderen meer bij. We zoeken naar extra handen in de klas, 
bijv. onderwijsassistent. Vierde groep vormen is niet wenselijk, dan moet je alles weer overhoop 
gooien. 
Rekenen en taal zijn goed gepland in de ochtenduren. In de middag in de basisgroepen, 
zaakvakken. Hele basisgroep krijgt zaakvakken uit het hoogste leerjaar. Middag in de 
basisgroep was de wens van ouders. Ook fijn voor de leerkrachten. Anders wordt de overgang 
wel heel erg groot. 
 
De enquete van Beekveld en Terpstra is gehouden onder leerlingen, ouders en personeel. In 
het nieuwe schooljaar komt dat op de agenda van de MR. 
 
Huisvesting: Bijtje wordt ontmanteld. Oude keet gaat ook weg. Zal op korte termijn gebeuren, 
waarschijnlijk in de vakantie. 
Er zijn nieuwe aangepaste tekeningen gemaakt door architect. Grote aula vinden we essentieel. 
Ook zaken die met onderwijsvernieuwing te maken hebben willen we vasthouden in de 
bouwplannen. Theo Lauwen en Hans (architect) gaan naar de gemeente en wethouder met de 
nieuwe plannen.  
Ze willen gaan werken met bouwteam met vier bouwers. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er een 
aannemer voor dit bedrag wil bouwen. Het is een politiek spel tussen de architect en de 
gemeente. 
We hebben nu nog steeds de twee gebouwen en dus heel veel ruimte. Dat is fijn voor de nieuwe 
ontwikkelingen. Maar het kost wel veel geld. 
 

7. Mededelingen bestuur 
Binnen Delta mogen weer mensen worden aangenomen.  
Cees Joosen gaat met pensioen. Er komt een interim-directeur voor een jaar. Er gaan 
waarschijnlijk meer scholen sluiten, dus nieuwe clusterdirecteur is niet nodig. 
Mensen met OOT-contract werken deels op vaste school, deels als vervanger. 
Dat is funest voor het aantal fulltimers op school. Ook voor de mensen zelf is het niet fijn 
werken. Risico dat die mensen weglopen. Toch zijn de OOT-ers momenteel nodig om te 
voorzien in voldoende vervangers. Komt allemaal door Wet Werk en Zekerheid. 
 

8. Schoolgids 
Marley heeft schoolgids vernieuwd, aangepast aan het vernieuwde onderwijs. Gids is ook 
ingekort. Ilona heeft ook nog aanpassingen doorgegeven. De zorgparagrafen moeten nog door 
Anic worden bekeken. MR-leden gaan schoolgids ook nogmaals doornemen. Het uitbrengen 
van de nieuwe schoolgids wordt uitgesteld naar begin volgend schooljaar. 
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9. Formatie 
We hebben bijna iedereen kunnen behouden voor De Duizendpoot. Dat komt doordat aantal 
collega’s ouderschapsverlof opnemen, Lilian gaat naar Westhoek, Jenny gaat studeren. Noortje 
en Sonia met OOT-contracten gaan naar de Achthoek en de Pionier. 
Waarschijnlijk komt er in januari een opstartgroep. Dat komt dan ten laste van de begroting 
2018. 
 

10. Verkiezingen 
Er zijn drie kandidaten voor de oudergeleding van de MR. Eigenlijk vier, maar dat was een 
Hobbit-ouder en die heeft zich terug getrokken toen bleek dat er Duizendpoot-kandidaten waren. 
Er komt stukje in de nieuwsbrief waarin ouders zich voorstellen. Dan zal er via de mail gestemd 
gaan worden, tot uiterlijk 10 juli, bij Marley. Marley zal daarna uitslag bekend maken aan 
betrokkenen, collega’s en MR, aan ouders via de nieuwsbrief. 
 
Nieuwsbrief:  
MR verkiezingen 
Klassenouder 
schoolgids waar MR mee bezig is 
zaakvakken in de basisgroep in de middag 
formatie is besproken 
 
Rondvraag:  
Patrick bedankt Crétiënne voor alle inzet de afgelopen jaren. Was een prettige samenwerking, 
opbouwend, positief kritisch. Jacques sluit zich bij Patrick aan, heeft ook altijd fijn 
samengewerkt.  
Crétiënne heeft 9 jaar in verschillende samenstellingen in de MR gezeten. Altijd met plezier 
gedaan. Open structuur, echt iets kunnen toevoegen met de MR aan de Duizendpoot. 
 
Communicatie vergadering: goed 
 


