
 

NOTULEN VERGADERING 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

22 mei 2017 

 

 
 
Aanwezig: 
personeelsgeleding:  Gert-Jan Blonk, Marije van Eijk, Michiel Kalishoek, Madelijn van der Vlis 
oudergeleding:  Stijn Gijtenbeek, Elmar Hemler, Lieke Withagen 
namens de directie: Nicole van Dijk 
 
Afwezig: 
oudergeleding:  Andries Nek, Tijs van der Wielen 
 

1. Welkom 
  

2. Ingekomen post  
        

3. Mededelingen Nicole  

 We hebben een nieuwe collega; Lisanne Niesen. Zij werkt fulltime op onze school en staat 
onder andere op maandag en woensdag om de week in groep 3B en op donderdag en vrijdag 
biedt zij extra ondersteuning in groep 8. 

 Rita Ruigt heeft afscheid genomen van onze school en is vervangen door Lisanne van Dorp. 
Zij werkt fulltime, wat betekent dat groep 1/2G anderhalve dag extra handen in de klas 
heeft. 

 
4. Formatie 
De formatie voor volgend jaar is zo goed als rond. De gesprekken met de leerkrachten zijn 
begonnen en de definitieve formatie wordt z.s.m. gecommuniceerd naar ouders. De opvallendste 
punten: 

 We mogen iemand boventallig aannemen; 

 Er komen 2 nieuwe mannelijke collega’s en 1 nieuwe vrouwelijke collega in de bovenbouw; 

 Er komen vijf nieuwe vrouwelijke collega’s in de onderbouw; 

 Er komt 1 nieuwe collega voor de begeleiding van de plusleerlingen; 

 De personeelsgeleding heeft op woensdag 24 mei de formatie goedgekeurd. 
 

Groepsverdeling: 

 1 peutergroep; 

 9 groepen 1/2; 

 3 groepen 3; 

 3 groepen 4; 

 3 groepen 5; 

 2 groepen 6; 



 2 groepen 7; 

 2 groepen 8; 

 Waarschijnlijk krijgen de 2 groepen 6 een geheel opgeknapt lokaal aan Larikslaan 190. 
   

5. AC vervolg 
Het effect van de extra brief voor de ouderbijdrage heeft een bedrag van €6562,50 opgeleverd. 

Fijn om te merken dat de extra inzet daadwerkelijk meer geld heeft opgeleverd! De MR dankt de 

AC voor de genomen moeite. 

 

We zouden graag de tekst en betalingsgegevens op de website aan willen passen, zodat het voor 

ouders nog makkelijker is om de ouderbijdrage te betalen. Voor de laatste 12% ouders die nog 

niet hebben betaald, zouden we graag een persoonlijke brief willen meegeven/opsturen, een e-

mail willen sturen en de desbetreffende ouders willen bellen met het verzoek tot het betalen van 

de ouderbijdrage. Overigens hebben we in de vergadering niet afgesproken wie dit op zich gaat 

nemen!  

 

Het grote geheel van de inkomsten en uitgaven van de AC is duidelijk in het overzicht dat Peter 

heeft gemaakt, waarvoor dank. Om beter te kunnen kijken naar waar nog geschoven zou kunnen 

worden in budgetten, zouden we als MR graag een uitgebreidere specificatie zien. Ook zijn 

sommige zaken niet helemaal helder (onder andere het bedrag dat per leerling nodig zal zijn voor 

het lustrum van volgend schooljaar).  

6. Schoolplan en kalender  
Het concept van het schoolplan is af. Deze is gepresenteerd in het team tijdens een 

teamvergadering. Nicole zal het schoolplan doorsturen aan de MR, zodat deze op de volgende 

vergadering besproken kan worden. Ook de jaarkalender is bijna af. 

7. Huisvesting 
Er wordt op dit moment druk overlegd tussen dienst stedebouw (gemeente), de commissie 
welstand (gemeente) en afdeling jeugd – en Onderwijs (gemeente). Aangesloten is ook de 
commissie voor stedebouwkundig wijkbehoud Schiebroek. De aanvraag voor de 
bestemmingsplanwijziging voor het pand aan Larikslaan 190 wordt binnenkort aangevraagd. Eén 
van de beslispunten is het behoud van de gevel van het pand Larikslaan 190. Op 7 juni zal een 
bijeenkomst plaatsvinden waarin hierover uitsluitsel wordt gegeven. 

      
8. MR volgend jaar 
Elmar en Thijs zullen per volgend schooljaar de MR verlaten. Omdat Andries dit jaar al extra is 
aangeschoven, zullen we op zoek gaan naar één nieuw lid van de personeelsgeleding. Op de 
eerstvolgende MR vergadering, zullen we een nieuwe voorzitter kiezen. 

     
9. Jaarverslagen   
De jaarverslagen van 2014/2015 en 2015/2016 zullen op de website geplaatst worden. 

 
10. Rondvraag 
Stijn heeft geluiden gehoord over een wisselende bezetting in groep 1/2A. Er is door de 
personeelsgeleding geadviseerd dit met Nicole van Dijk te bespreken. Zo kan hij, bij eventuele 
verdere vragen van ouders direct het juiste antwoord geven. 

 
Actiepunten op volgende  bladzijde! 



Actiepunten: 

 Onderwerpen agenderen voor de vergadering van 26 juni 2017:  Elmar 
o AC vervolg; 
o Schoolplan en jaarkalender 
o Verkiezing nieuwe voorzitter 

 Peter uitnodigen voor de vergadering van 26 juni 2017;    Elmar 

 Tekst en betalingsgegevens ouderbijdrage aanpassen op website;  Nicole 

 Actie rondom nog niet betaalde ouderbijdrage:     ??? 
o Persoonlijke brief meegeven / opsturen; 
o E-mail sturen; 
o Bellen; 

 Schoolplan e-mailen aan MR;       Nicole 

 Vacature oudergeleding MR in Trede plaatsen;     Nicole 

 Jaarverslagen 2014/2015 en 2015/2016 op website plaatsen.   Michiel 


