
MR notulen                  

Datum: dinsdag 14 maart       Notulist:  Ronald   

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: Ine 

Aanvang:19.45 uur 

Aanwezig: Ronald de Lange, IK, Nellie Ligthart, Arnaud Ouwehand en Henri 

Koopman.  

Afwezig: Ilona Ellen, Edith Fintelman 

                                                                                                                                   

 Agendapunt  
 

Doel  

 Goedkeuring  
- notulen 10 januari 2017 worden goedgekeurd 

 

 

1.  Nieuws vanuit de GMR  
De belangrijkste onderwerpen die op dit moment 
besproken worden in de GMR zijn: 

 Eureka. Opvolging advies GMR 

 Data Privacy (met name leerlingen) 
 

Informeren 

2. Nieuws vanuit team Gevers 

 Schoolplan: Wordt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering aangezien Edith niet 
aanwezig is. De MR wil graag een concept zien 
en bespreken. 

 Vakantierooster 2017 – 2018: Het 
vakantierooster is gecommuniceerd zonder dat 
dit eerst de MR gepasseerd is. De reden 
hiervoor is de timing geweest van de volgende 
MR-vergadering. De MR is van mening dat niet 
altijd de volgende vergadering afgewacht hoeft 
te worden, maar dat in dit geval ook per mail 
gecommuniceerd had kunnen worden binnen de 
MR. Volgende vergadering zullen we hier een 
proces voor afspreken. 

 Social Schools app: De lancering hiervan kwam 
als een verassing. Desalniettemin is de MR zeer 
tevreden over de functionaliteit. Er wordt 
aangegeven dat ongeveer 10% van de ouders 
nog geen gebruik maakt van Social Schools. 
Hier wordt een plan voor gemaakt. 
Nagekomen bericht: deze ouders zullen door de 
onderwijs assistent persoonlijk worden 
benaderd.  

 Personeel & ziekteverzuim: Door een wat langer 

Informeren 



ziekteverzuim (groep 6) is de invalpool 
ingeschakeld. Dit is goed bevallen, zeker ook 
omdat de invaller voor langere tijd gevraagd is 
om te voorkomen dat er meerdere verschillende 
invallers benodigd moesten zijn omdat de duur 
van de ziekte niet helemaal te voorzien was. Wel 
is gebleken dat de initiële suggesties voor 
invallers niet altijd goed aansluiten bij de 
gestelde vraag. Hier is ruimte voor verbetering. 

 Shadow: In de kleutergroep is een zogenaamde 
shadow begonnen. Dit is een assistent die 1 op 
1 begeleiding geeft aan een kind met 
gedragsproblemen. Hiervoor is een 
sollicitatieprocedure geweest waar snel/veel 
reacties op zijn geweest. De verwachting is dat 
er uiterlijk 1 september een structurele oplossing 
voor deze leerling is buiten de school. Het is niet 
geheel duidelijk hoe hierover met ouders van de 
betreffende groep gecommuniceerd is. Arnaud 
zal dit navragen bij Edith.  
Nagekomen bericht; dit is op 24 februari aan de 
ouders van 1a gecommuniceerd. Binnenkort is 
er overleg met de ouders van 1 a en b en zal er 
explicieter worden bericht. 

 

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

 Onderwerp niet besproken i.v.m. afwezigheid 
Edith 

 

Informeren 

4. Aanpassing schooltijden, inventarisatie overblijf op 
andere scholen en behoeftepeiling op 
kinderdagverblijven.  

 Onderwerp niet besproken i.v.m. afwezigheid 
Edith 

 

Adviseren 

5. Digitaal huiswerk en ICT-beleidsplan 
Voorbereiding: taalzee, rekentuin en word of birds 

 Digitaal huiswerk: Hier worden voorbereidingen 
voor getroffen. Dit is een adaptieve manier van 
werken met direct terugkoppeling. Met de uitrol 
wordt rekening gehouden met kinderen die thuis 
geen internet/computer ter beschikking hebben 
(huiswerkklas). De MR wordt gevraagd over dit 
onderwerp na te denken zodat hier volgende 
keer wat langer over gesproken kan worden. 

 ICT-beleidsplan: Arnaud deelt een concept plan 
dat door de MR positief ontvangen wordt. 
Afgesproken wordt dat Arnaud terugkoppeling 

Adviseren 



krijgt indien de leden van de MR-
aanvullingen/opmerkingen hebben op het stuk. 
Volgende vergadering zullen we hierop terug 
komen. 
 

6. Rondvraag / Mededelingen 

 De MR was niet aanwezig bij de spreekavonden. 
Dit werd deels ingegeven omdat een onderwerp 
daar de schooltijden zou zijn geweest en we 
binnen de MR nog niet zo ver zijn dat we 
hierover in gesprek kunnen. De volgende optie 
is de info avond. 

 Vervanging oudergeleding. Als afgesproken zijn 
we op zoek naar een kandidaat voor het eerste 
vervangingsmoment (September/Oktober). Edith 
heeft profiel van een kandidaat. Willen we graag 
volgende vergadering bespreken. 

 

 

 

Actiepunten:  

Wie Wat Wanneer 

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

Voor volgende 
vergadering 

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

Volgende vergadering 

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. 

Volgende 
vergadering. 

Allen Terugkoppeling ICT-beleidsplan Volgende vergadering 

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

Volgende vergadering 

 

Mail adressen MR leden: 

Arnaud aouwehand@gevers.pcsv.nl 

Ilona iellen@gevers.pcsv.nl 

Nellie nligthart@gevers.pcsv.nl 

IK  



Henri Henri.koopman@nespresso.com 

Ronald ronald_de_lange@hotmail.com 

Edith efintelman@gevers.pcsv.nl 
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