
 

 

AGENDA VERGADERING 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

16 januari 2017 

 
 

 
Aanwezig: 
Personeelsgeleding: Gert-Jan Blonk, Michiel Kalishoek, Madelijn van der Vlis, Marije van Eijk 
Oudergeleding: Stijn Gijtenbeek, Tijs van der Wielen, Lieke Withagen 
Namens de directie: Nicole van Dijk 
 
Afwezig: 
Oudergeleding: Rudolf Le Poole, Elmar Hemler 
 

 
1. Welkom Lieke Withagen    Tijs 

Korte voorstelronde van de  MR leden. 

2. Opening & ingekomen post    Tijs 

Om 20.00 uur zal Peter Nobels van de Ac aanschuiven met de begroting. 

Er is geen ingekomen post. 

3. Mededelingen door Nicole     Nicole 

 Peter van Deursen (bovenschool directeur) is op 16 januari op bezoek geweest. 

Hij heeft in 6 klassen een les bijgewoond samen met Wilma, Nicole of Masja. 

Het inspectiekader is vernieuwd. Er wordt vooral gelet op sociale veiligheid. 

In de volgende vergadering wordt het Triband verantwoorden besproken.  

Conclusie: Peter van Deursen is erg tevreden. Hij zag een mooie doorgaande lijn. 

 Personeel: Lisanne werkt nu fulltime bij ons. Zij is een vaste poulevervanger 

binnen de RVKO. Haar stamschool is de Fatimaschool. Dit systeem is in het leven 

geroepen om de tekorten in de leerkrachtengeleding voor te zijn.  

 Trendanalyse kwaliteit onderzoek is binnen. Hier zal een volgende vergadering 

dieper op in worden gegaan. Een kanttekening tijdens het lezen van de uitkomst s 

dat het management in 2015 uit 2 leden bestond. In 2016 vult het gehele MT dit 

onderzoek in en bestaat het management uit 10 leden. Dit kan het verschil tussen 

2015 en 2016 verklaren. 

Het valt op dat er matig respons is.  

4. Begroting & Jaarcijfers AC  iav Peter Nobels   Allen 

(Peter schuift om 20.00u aan)  



 Er wordt veel gepot, de balans mist. Er wordt ieder schooljaar gespaard voor het 

lustrum. (2018) schooljaar (2017/2018). Wat is er voorgaande lustrum jaren 

uitgegeven? Is het te achterhalen welk bedrag er per leerling uitgegeven werd? 

Kan het lustrum worden losgekoppeld van de “gewone” buffer zodat het 

inzichtelijker wordt?  

Wat willen we per kind uitgeven voor een lustrum? 

 Inkomsten: 70% van de ouderbijdrage is binnen. Eind januari wordt er een 

herinneringsbrief verzonden. In 2016 betaalde 9% niet. Hoe gaan we hiermee 

om? 

De herinnering ook digitaal verzenden, het liefst meteen met een betaallink. 

Peter gaat dit uitzoeken. Gert-Jan zal studio Fraai bellen voor een digitale 

betaalmodule. 

 Diverse mogelijkheden voor aanwending van de eventuele reserves van de AC zijn 

besproken 
 

5. Huisvesting      Nicole 

Voortgang is besproken 

6. Opvolging MR Tijs & Elmar per einde schooljaar Allen 

Omdat we niet ineens 2 leden willen vervangen in het nieuwe schooljaar, stelt Tijs het 

volgende voor: 

- Tijs of Elmar stroomt eerder uit 

- Iemand als toehoorder vast laten starten. 

Wij kiezen voor het laatste voorstel. Elmar zal aan Andries van Nek vragen of hij vast 

kan instromen. Andries van Nek heeft zich tegelijk met Lieke Withagen verkiesbaar 

gesteld. 

7. Jaarverslag MR  2014-15    Tijs  
Omwille van de tijd wordt dit punt doorgeschoven. Stijn geeft aan dat er geen link 
voor het jaarverslag op de site vinden is. 

8. Vakantieregeling volgend jaar   Nicole 
De nieuwe vakantieregeling wordt via de website en de app gedeeld. 

9. Rapportage (ouder-kind-leerkracht gesprekken) Nicole & allen 
Leerlingen vanaf groep 4 zijn aanwezig bij de rapportgesprekken van rapport 2. Bij 
rapport 2 wordt een vragenlijst toegevoegd zodat de leerlingen en ouders het gesprek 
vast kunnen voorbereiden. De gesprekken zijn in de middag. 

10. Rondvraag      Allen 
Kan de agenda en de notulen van de MR vergaderingen weer rondgestuurd worden 
naar de leerkrachten? 
Een punt voor de volgende vergadering is de uitleg van triband met als doel de 
communicatie naar de ouders. 
 
 

 
 


