
MR notulen                  

Datum: dinsdag 18 april       Notulist:  Ronald   

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: Ine 

Aanvang:19.45 uur 

Aanwezig: Ronald de Lange, I.K., Nellie Ligthart, Arnaud Ouwehand, Henri Koopman 

en Edith Fintelman 

Afwezig: Ilona Ellen 

:                                                                                                                                   

 Agendapunt  Doel  

 Goedkeuring  
- notulen 14 maart 2017 
 
Notulen worden goedgekeurd 

 

1. Nieuws vanuit de GMR  
 
Sinds de laatste MR is er geen GMR bijeenkomst 
geweest. 

Informeren 

3. Nieuws vanuit team Gevers 
Vakantierooster ’17 – ’18, incl. Studiedagen 
- Vakantierooster en studiedagen zijn 

vastgesteld. Edith geeft aan dat het altijd 
moeilijk is een keuze te maken wanneer de 
studiedagen vallen (begin/einde week). Dit ivm 
de parttimers die hier in enkele gevallen hun 
vakantie voor in moeten korten. 

Formatie ’17 – ’18 -> mondeling 
- Edith geeft aan welke richting de formatie op 

gaat. Formatie is nog niet afgerond. 
Voortgang Shadow 
- Shadow kan aanblijven. Financiering is 

afgestemd met CJG 
Fruitbeleid 
- Edith vraag hoe er tegen een formeel / 

afgedwongen fruitbeleid gekeken wordt. 
Voorstel wordt om 2 dagen in de week fruit te 
adviseren (niet als regel) 

Vreedzame School en de overblijf -> cursus 
- Edith geeft aan dat deze goed ontvangen is 
Open ruimte groep 7/8 
- Edith geeft aan de herindeling na de 

zomervakantie gerealiseerd te hebben. 

Informeren 



MR Personeelsgeleding volgend jaar 
- Edith geeft aan dat dit een puzzel is ivm met 

deeltijd leerkrachten en het feit dat de MR wat 
betreft taakbeleid veel tijd vergt waar officieel 
60 uur voor staat, (welke niet altijd past binnen 
beschikbare uren parttimers). In praktijk wordt 
er minder tijd aan MR besteed, omdat de 
uitvoerende taken als 
voorzitterschap/secretariaat/verslaglegging, 
door de oudergeleding wordt uitgevoerd. Edith 
puzzelt door. 

Leerlingen aantallen 
- De aantallen zijn gegroeid van 227 naar 234 

leerlingen ivm zij instromers in verschillende 
groepen 

Privacy protocol 
- Edith geeft aan dat deze is bijgewerkt 

4. Concept schoolplan bespreken 
- Concept wordt doorgenomen. GMR geeft aan 

dat het op sommige punten moeilijk leest 
aangezien het een plan in wording is wat met 
terugwerkende kracht (2016) in zal gaan. 
Hierdoor staan sommige items als plan 
beschreven terwijl ze reeds gerealiseerd zijn. 
Tevens geeft Edith aan dat de details in de 
jaarplannen zullen komen. Edith vraag de MR 
per mail advies/aanvullingen te sturen. 

Adviseren 

5. Risico-inventarisatie en Evaluatie van 2 jaar geleden 
naast recente resultaten zetten en update geplande 
acties 

- Edith heeft de resultaten naast elkaar gelegd. 
Vergelijking is moeilijk omdat de vraagstelling 
niet overeen komt. Edith neemt haar 
bevindingen door met de MR, daar volgen 
verder geen additionele acties uit. 

Informeren 

6. Proces bespreken indien er tussentijds MR advies 
nodig is of MR geïnformeerd moet worden  
(bv vakantierooster & Social Schools app) 

- De MR geeft aan ten aanzien van 
bovenstaande punten te laat geinformeerd te 
zijn. Edith beaamt dat en er wordt afgesproken 
dat in de toekomst ook tussendoor per mail met 
elkaar gecommuniceerd kan worden als de 
formele vergadering te laat komt om zaken af te 
stemmen. 

Adviseren 



7. Aanpassing schooltijden 
� inventarisatie overblijf op andere scholen  

behoefte peiling op kinderdagverblijven.  
- Niet besproken 

Adviseren 

8. Digitaal huiswerk en ICT beleidsplan 
Voorstel digitaal huiswerk bespreken / taalzee, 
rekentuin en word of birds 

- MR geeft aan dit een zeer positieve richting te 
vinden. Aantal aandachtspunten worden 
besproken, zoals toegang voor ouders en wie 
de eigenaar wordt van de data die door de 
leerlingen gegenereerd wordt 

Concept ICT beleidsplan is gedeeld, bespreken  
- Arnaud geeft uitleg. MR is positief over het feit 

dat er een plan en richting is en kan zich daar 
ook in vinden. 

Typecursus na school? 

- Edith geeft aan hier mee bezig te zijn en zicht te 
hebben op een mogelijke invulling 

Pilot groep 7 huiswerk begrijpend lezen 

- Edith geeft aan dat dit loopt 

Adviseren 

     
9. 

Rondvraag / Mededelingen 

- Geen 

 

 
 

Actiepunten:  

Wie Wat Wanneer 

Edith Risico-inventarisatie en Evaluatie van 2 jaar 
geleden naast recente resultaten zetten 
 

Gedaan 

Edith Navraag bij andere scholen wat de 
overblijfaantallen zijn per dag / per groep. 

Gedaan 

Edith Onderbouwing 30K euro lagere 
personeelskosten, wetende dat het niet de 
bedoeling is om op personeelskosten te korten. 

Volgende vergadering 

Edith Edith zal zich verder verdiepen in de 
ontwikkelingen en behoefte aan een 
continurooster, bij o.a. kinderdagverblijven.  

Voortgang volgende 
vergadering 
bespreken. 

Allen Voorbereiden over hoe men tegenover digitaal 
huiswerk staat. Wordt volgende keer verder 
besproken. 

Gedaan 

Allen Terugkoppeling ICT-beleidsplan Gedaan 



Arnaud Navraag bij Edith hoe gecommuniceerd is 
richting ouders over starten shadow in de 
betreffende kleutergroep. 

Gedaan 
(communicatie 
geweest) 

Allen Aanvullingen schoolplan per mail doorgeven zsm 

 

Mail adressen MR leden: 

Arnaud aouwehand@gevers.pcsv.nl 

Ilona iellen@gevers.pcsv.nl 
Nellie nligthart@gevers.pcsv.nl 
I.K.  
Henri Henri.koopman@nespresso.com 
Ronald ronald_de_lange@hotmail.com 
Edith efintelman@gevers.pcsv.nl 

 

 


