
Notulen MR agenda       

           

Datum: dinsdag 6 februari       Notulist: Arnaud  

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur 

Aanwezig: Ronald de Lange, Bart Sijses, Arnaud Ouwehand, Sanne Hulsbos en 

Henri Koopman. Robin van OR (eerste half uur) Ine neemt afscheid. Edith was ziek.  

Afwezig:                                                                                                                                   

 Agendapunt  Doel  

 Goedkeuring  
- notulen 12 december 2017   

 

0 We nemen officieel afscheid van onze oud-voorzitter 
Ine. We bedanken haar hartelijk voor haar bewezen 
diensten.  

 

1. Kasstromen OR 
Het financieel jaarverslag wordt gedeeld en 
vastgesteld. Op de balans blijft en positief saldo over 
van 780 euro. Niet alle leerkrachten maken gebruik 
van het klassenbudget. OR twijfelt nog over uitgaven; 
we kunnen de leerlingenraad erbij betrekken. Ideeën 
zijn o.a. nieuwe leesboeken, robots voor 
programmeren.  
De begroting van 2017.2018 wordt gedeeld.  
 

Vaststellen 

2. Nieuws vanuit de GMR (23-01) 
- Eureka en plusklas input voor gesprek met 

elkaar 
- Open discussie over goed werkgeverschap. 

Hoe bind je personeel aan je organisatie?  
- Bespreking van begroting, informatie over het 

functioneren van PCSV als vereniging.  

Informeren 

3. Voorbespreking agendapunten waarbij  
directie inbreng heeft (maximaal 10 min) 

 



4. Nieuws vanuit team Gevers 
- PO staking: er is een estafettestaking die nu begint in het 

noorden van Nederland. Nog geen nieuws over nieuw 
geplande stakingen in Zuid-Holland.  

- Huiswerkbegeleiding: geen info 
- Update vacatures: vervuld voor groep 4 (Laura), 6 

(Marieke) en 8 (Marion H.) Sollicitatieprocedure is voor 
de kerstvakantie afgerond. Na de kerstvakantie zijn er 
nog wijzigingen ontstaan; Marin Nauta heeft tot de 
zomervakantie uitbreiding, zodat ze twee dagen voor 
groep 8 kan, naast Marion H. Bart zal tot de 
voorjaarsvakantie nog 3 weken.    

- Inwerken nieuwe collega’s: dit gebeurt middels 
tussentijdse gesprekjes met bouwcoördinator en directie. 
Edith heeft een informatiepakket gemaakt en gedeeld. 
Overdracht heeft plaatsgevonden met de 
duoleerkrachten.  

- Idee: wordt er ook een exitgesprek gevoerd met collega’s 
die de Gevers hebben verlaten? Dit kan waardevolle 
informatie opleveren.  

- Update ICT investeringen: bestuur wil eerst van de drie 
afzonderlijke scholen een visiestuk hebben. Er zal een 
nieuwe beheerderspartij gezocht worden. Daarna is er 
groen licht voor de begroting.  

Informeren 

5. Communicatie op de Gevers, voorstel klassenouders 
bijeenkomst bij aanvang schooljaar 
Ouders maken onderling groepsapps aan. Als school 
willen we helder communiceren. Dit kan bij aanvang 
van het nieuwe schooljaar. Voorstel: klassenouders de 
rechten geven om via Socialschools school 
gerelateerde zaken te communiceren. Er kan dan ook 
helder gecommuniceerd worden over wat de ‘’rechten 

en plichten’’ zijn van de klassenouder.   

 

Informeren 

6. Invulling MR vacature personeelsgeleding 
 
Mensen uit het team zijn gevraagd, maar de uren zijn 
al verdeeld. Edith zal navraag doen bij de nieuwe 
collega’s, maar zal dit niet verplichten.  

Informeren 

7. Wijziging schooltijden groep 1 – 4, raadplegen ouders 

 
Er is een brief opgesteld rondom de kerstvakantie. 
Sanne past de brief nog aan en overlegd met Nancy 
(administratie) of dit via Parnassys verstuurd kan 
worden. Sanne zal namens de oudergeleding van de 
MR op het schoolplein de eventuele vragen van 
ouders ondervangen en ouders informeren.   

Adviseren 

8. Rondvraag / Mededelingen  



 


