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Verslag MR-vergadering 25-09-2017 
 
Aanwezig: Jacques Vonk  (voorzitter) 
  Marc Embregts  (ouderlid) 

Nicole Hoogwerf (ouderlid) 
  Marley van Schöll (secretaris) 

Patrick Lazaroms (directie)  
  Nicole Hanegraaf (directie) 

Beate Gierveld  (voorzitter AC) 
Monique Wetzels (notulant) 
 
 

1. Opening vergadering 
Jacques opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld. Op verzoek van de oudergeleding zijn punten 10 en 11 toegevoegd. 
 

3. Notulen 3-7-2017 
Notulen van 3-7-2017 worden goedgekeurd en kunnen op de website worden gezet. 
Jacques vraagt naar betaling schoolreis: iedereen heeft betaald of een regeling getroffen. 
Jacques vraagt naar ondersteuning unit 3: Unit 3 heeft nu een onderwijsassistent voor alle ochtenden. 
 

4. Ingekomen stukken 
MR-tijdschriften liggen in postvak Marley. 
Mail van de GMR met uitnodiging voor avond kwaliteit is al doorgestuurd. 
 

5. AC info 

 Beate doet als nieuwe voorzitter verslag van de AC. 

 Financiën zijn besproken. Er is gediscussieerd over nieuw betaalsysteem. 

 Henry is gestopt als secretaris. AC is op zoek naar nieuwe secretaris. 

 Er is behoefte aan meer mensen in de AC. Nu zijn er ca. 13 leden, inclusief bestuur. Bestuursleden zijn ook 
actief in werkgroepen. 

 Werkgroepen worden verdeeld. Het is lastig om alle werkgroepen rond te krijgen met deze geringe 
bezetting. Wie werkgroep coördineert, vraagt andere ouders om hulp in de werkgroep. Assisteren bij hele 
activiteit vanaf voorbereiding tot uitvoering. Het zou ook fijn zijn als verzoeken om ouderhulp wat eerder 
gedaan worden. Dan kunnen ouders er makkelijker rekening mee houden in hun agenda. 

 Klassenouders zijn er nog niet voor alle groepen. Inventariseren welke groepen nog klassenouder zoeken. 
Leerkrachten kunnen beter mensen direct vragen. Twee klassenouders per groep mag ook. 

 Het magazijn van de OR / AC is opgeruimd. 

 Ouderbijdrage is 40 euro. Ouders betalen volledige bedrag en krijgen bepaald deel terug als kind Efteling 
abonnement zij zich had bij schoolreis. 

 
6. Mededelingen directie 

Onderwijsontwikkeling: 
School is volop in ontwikkeling. Veranderingen zijn soms lastig. Er moet steeds bijgestuurd worden. Er komt 
binnenkort een externe coach twee dagen meelopen om proces mede te bekijken. 
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ICT: Vorig jaar zijn 30 Ipads aangeschaft. Er moeten er nog 10 bij, zodat elke unit er 10 heeft. Het is ook goed om 
leerlingen verschillende devices aan te bieden. Google Chrome books bijvoorbeeld. Zijn ook goedkoper dan Ipads. 
Met het maken van de begroting wordt ook aan ICT aandacht besteed. 
 
Huisvesting: Er is weer contact geweest met de architect. Er gaat brief uit naar 6 aannemers. Dan wordt een 
aannemer gekozen en een bouwteam gevormd. 
We willen geen concessies doen op de inhoud. Nieuwe onderwijssysteem moet kunnen functioneren in 
vernieuwde gebouw. Deze nieuwe visie is wel nog in ontwikkeling.  Daarom is in programma van eisen 
aangegeven dat grote flexibiliteit wenselijk is. 
 
De feestweek was een groot succes, zowel voor kinderen als voor team. De werkgroep had alles goed voorbereid, 
voor de vakantie al daarmee begonnen. Weer was ook goed. 
 

7. Mededelingen bestuur 

 Op 5 oktober sluiten alle Delta-scholen vanwege de staking. Er gaan vanuit Delta bussen naar Den Haag. Er 
zijn op de Duizendpoot nog geen negatieve reacties van ouders gekomen. Ook nog geen verzoeken voor 
opvang. 

 De 1-oktobertelling komt eraan. We groeien nog steeds, ook komende jaren zullen we niet krimpen 
volgens de meest recente prognoses. Voor NOAT kinderen krijgen we ook een flink bedrag in de begroting. 
Na de herfstvakantie gaan Nicole en Patrick de begroting maken. 

 Er ligt een uitnodiging van de GMR voor een avond over kwaliteitszorg binnen Delta-onderwijs op 6 
november. Eerst een presentatie, daarna discussie. De MR-oudergeleding en Marley gaan daarheen. 

 In plaats van Cees Joosen is een interim clusterdirecteur aangesteld, Gerda van Son. Zij gaat de scholen 
van Cees doen. De voorschooltaken zijn verdeeld over de overige clusterdirecteuren. 

 
8. Schoolplan 2015-2019 

Het schoolplan is voor vier jaar. In het schoolplan staat een matrix, waarin je kunt zien wat je moet doen in een 
jaar en wat er is blijven liggen van het jaar ervoor. We moeten nu een keer per jaar op eigen wijze rapporteren 
over de gang van zaken op school. Niet alle leerkrachten worden genoemd in het jaarplan, alleen coördinatoren en 
dat is niet iedereen. Het is een ambitieus jaarplan. 
  

9. Foto’s voor de website / informatie website 
We wachten met foto van de teamgeleding totdat andere teamleden (Susan en Ilona) er weer zijn. Zij hebben nu 
beiden nog zwangerschapsverlof. 
Marley heeft het inhoudelijke stuk voor de website klaar. 
Voor de Activiteitencommissie moet de website ook nog gevuld worden. 
 

10. Huisvesting: schoolplein 
Niet alle units van het Bijtje zijn weggehaald. Ze mochten nog niet geplaatst worden op de Achthoek. 
Waarschijnlijk worden ze binnenkort weggehaald.  
Het is onacceptabel hoe het schoolplein er nu bijligt. Het gat op het schoolplein waar Bijtje stond wordt gedicht en 
opnieuw bestraat.  
 

11. Continurooster 
Uit onderzoek van Beekveld en Terpstra komt naar voren dat er onder ouders wel vraag is naar en over het 
continurooster.  
Er is in de MR gesproken over het continurooster. Voor- en nadelen zijn benoemd. Het onderwerp zal nader 
worden besproken en bekeken. 
Zou er een continurooster worden ingevoerd, dan is dit een beleidsverandering, waarop de MR 
instemmingsbevoegdheid heeft.  
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Overigens is het onderzoek van Beekveld en Terpstra nog niet gedeeld met ouders. De score was wel goed. Men is 
blij met de directeur! 
 
Nieuwsbrief:  
Bouw 
Schoolplein netjes maken 
Klassenouders 
 
Rondvraag:  
-- 
Communicatie vergadering: Sfeer is prettig. Constructief. Actieve inbreng van Nicole en Beate. 
 


