
MR notulen                  

Datum: dinsdag 24 oktober       Notulist: Bart    

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur 

Aanwezig: Ronald de Lange, Bart Sijses, Ilona Ellen, Arnaud Ouwehand, Sanne 

Hulsbos en Henri Koopman. Vanaf 20.30 uur Edith Fintelman 

Afwezig:  Ilona en Sanne                                                                                                                                  

Agendapunt  Doel  

Goedkeuring  
notulen 19 sept 2017 

 
* Het continue-rooster is met enige regelmaat 

teruggekomen als onderwerp binnen de MR. In de 

komende periode zal dit wat minder het geval zijn (1/2 

keer per jaar). Wel zullen we de ontwikkelingen goed 

blijven volgen.   

 

Nieuws vanuit de GMR  

 

* Er is geen tussentijdse GMR geweest.  

Informeren 

Nieuws vanuit team Gevers 
 

- Evaluatie en voortgang PO staking 
* Gevoel binnen de stichting dat een nieuwe staking leeft 
binnen de teams. 
* Op directieniveaus wordt afgewacht wat de bonden 
willen gaan doen. 
* Peiling bij het team moet nog plaatsvinden > Hierover 
contact onderhouden met de MR.    
 

- Bewegingsonderwijs groep 3 
* Groep 3 heeft geen spelles (gymles) van de eigen 
groepsleerkracht, maar krijgt wat meer momenten van 
buitenspelen gedurende de week. 
 

- Evaluatie evacuatie 
* Evacuatie is goed verlopen. De evaluatie met de BHV 
moet nog plaatsvinden.  
* Stel dat het brandalarm afgaat om 11.45 uur of 15.15 
uur, hoe gaan we er dan mee om? Op dat moment zijn er 
namelijk veel ouders op het schoolplein > bespreken 
tijdens het BHV-overleg. 
 
 

Informeren 



- Diploma uitreiking Mediatoren 
* De uitreiking is goed verlopen. De opkomst was hoog.  

 
 

Communicatie op de Gevers 
 

* Er zijn wat ouders kritisch geweest omtrent de 

communicatie. 

* Zouden we het communiceren in de toekomst naar een 

hoger plan kunnen trekken? De volgende vragen zouden 

kunnen opkomen: Waarom communiceren we? Wat is de 

rol van communicatie? 

* Wanneer mailen we? Wanneer gebruiken we de 

telefoon? Wanneer spreken we ouders in ‘real life’ aan? 

> terug laten komen op een teamvergadering.  

 

Adviseren 

Schoolplan bespreken, na verwerking feedback MR 
 

* Schoolplan vastgesteld. 

* In de toekomst kijken of het een meer levend document 

kan worden. 

 

Vragen MR personeelsgeleding bespreken 
Beeldcoach  
 

* Cindy is beeldcoach, maar nu met 

zwangerschapsverlof. Carla heeft haar taak tijdelijk 

overgenomen. In de toekomst zou het een wens zijn om 

de IB de opleiding tot beeldcoach te laten doen, zodat er 

meer mensen bevoegd en inzetbaar zijn.  

 

Plusklas / Eureka 
 

* Het idee is dat er in de toekomst ook een plusklas komt 

voor groep 3 en 4. De plusklas zal hierdoor wel iets 

groter worden (toename van 1 of 2 leerlingen). Dit kan 

alleen als Eureka stopt. 

 
 
Uren bewegingsonderwijs 
 

* De wens is dat de gymlessen voor groep 3 t/m 8 blijven 

worden gegeven door vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs. Er is financiering voor slechts 8 

Adviseren 



lessen, terwijl 12 de wens is.  

Rondvraag / Mededelingen 
 

 Edith: 

* De basisscholen van Voorschoten zouden graag een 

gezamenlijke studiedag hebben. De PCSV is daar wat 

terughoudender in. Is er wel een meerwaarde? 

 

 

Actiepunten: 
- Arnaud regelt een bloemetje voor IK. 
- Graag op de hoogte houden van de voortgang van het sollicitatieproces van groep 4. 
- De vraag: ‘ Hoe communiceren we?’ laten terugkomen op een teamvergadering.  
- Brandalarm om 11.45 of 15.15 uur en hoe mee om te gaan? Bespreken tijdens BHV-overleg. 
- Peiling bij het team omtrent een eventueel nieuwe staking. De MR op de hoogte houden.  


