
MR notulen                  

Datum : dinsdag 29 januari 2019  Notulist:  Heiltje  

Locatie: Gevers Deynoot                  Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur 

Aanwezig: Danielle Abbenbroek, Heiltje van Rijn, Fleur Stijnman, Malieke ter Wiel en 

Henri Koopman. Vanaf punt 9 zonder Ellen Zonneveld 

Afwezig: Ilse Woesthoff                                                                                                                                                                                                                                                      

 Agendapunt  Doel  

1. Goedkeuring notulen 27 november ‘18 en jaarverslag 
2017-2018  

● Malieke past de notulen aan, waaronder de e-
mail adressen. 

● Henri verbeterd een paar spelfouten en het 
stuk ‘huidige samenstelling’. 
 

 

2.  Begroting nieuwe kalender jaar 
● Het begrotingsboekje voor de komende jaren 

is doorgenomen. Het is de keuze van de 
school om de directie voor 0,85 fte te 
begroten. De kosten voor personeel dalen iets 
de komende jaren omdat er rekening wordt 
gehouden met pensionering van een collega 
die niet vervangen wordt. De personeelskosten 
zijn dit jaar hoger omdat er ook betaald wordt 
voor collega’s die er niet meer werken, maar 
nog wel op de loonlijst staan. In 2020 staat er 
geen geld begroot voor leermiddelen omdat er 
dat jaar geen methode wordt vervangen, 
kleinere uitgaven worden waarschijnlijk wel 
gemaakt. 

● Een aantal afkortingen worden uitgelegd; BAO 
staat voor ‘basisonderwijs’. Elk kind krijgt bij 
binnenkomst op school een gewicht mee. Dat 
wordt bepaald door het opleidingsniveau of de 
herkomst van de ouders. NOAT betekent dat 
de ouder(s) uit een ander land komen. 
Daaronder vallen ook overzeese gebieden. 
 

Informeren 



3. Cultuur op school 

● Er heerst nu een positieve sfeer op school. 

De collega’s willen er met zijn allen voor 

gaan. De nieuwe collega’s werden ook  

betrokken bij het maken van de nieuwe 

visie. De collega’s staan voor elkaar klaar 

en er is veel betrokkenheid bij het oplossen 

van problemen zoals zieke collega’s. 

           Wel maken veel collega’s zich zorgen over 

de toekomst. 

Informeren 

4. Contact met BKO ivm niet opeten lunch 
● De communicatie tussen de overblijf en 

ouders, maar ook met de leerkrachten 
verloopt nog niet optimaal. De overblijf 
geeft aan blij te zijn met de ruimte die Ellen 
biedt m.b.t. de organisatie tijdens de 
overblijf. 
  

Informeren 

5. Tevredenheidsonderzoek 
● Door omstandigheden is het 

tevredenheidsonderzoek van de leerlingen, 
ouders en leerkrachten nog niet uitgezet. 
Dit staat wel nog op de planning. 
 

Informeren 

6. Keuze nieuwe lesmethode Engels  
● Dit schooljaar wordt er een nieuwe 

methode voor Engels aangeschaft. De 
school is zich aan het oriënteren of ze 
zoals nu het geval vanaf groep 6 Engels 
blijven gegeven of al in lagere groepen 
gaan beginnen.  

● Punten die worden meegenomen in de 
overweging zijn: inpassing van de methode  
in het rooster; welke effecten heeft het als 
je eerder begint met Engels, sluit het 
niveau aan bij de middelbare school; 
interesse van de kinderen. 

● De ouders geven aan dat ze in principe 
voor het eerder geven van Engels zijn. 
Wanneer dit in te passen is in het rooster. 
Een belangrijk argument hierbij is dat de 
kinderen er overal mee in aanraking komen 
en de wereld steeds internationaler wordt.  

 

Adviseren 



7. Staking Primair Onderwijs 15 maart 
● Er is op school geen stakingsbereidheid, 

wel willen de leerkrachten een ludieke actie 
houden om te laten zien wat er allemaal bij 
het onderwijs komt kijken zowel de leuke 
als minder leuke kanten van het werk. 

● De MR vindt dit een goed idee en stelt voor 
om hierbij ook de pers en/of de gemeente 
uit te nodigen. Zelf willen ze zo nodig ook 
een rol bij de actie vervullen. Het kan ook 
een mogelijkheid zijn om de 
ouderparticipatie te vergroten. 

 

Informeren 

8. Brief over omgang met leraren tekort. 
● De school gaat een brief naar de ouders 

sturen over hoe ze willen omgaan met het 
lerarentekort bij ziekte.  

  

informeren 

9. Verantwoording OR uitgaven en begroting 
● De OR wordt de volgende keer uitgenodigd 

omdat er nog geen kascontrole is geweest. 

Adviseren 

10
. 

Nieuws vanuit de GMR 
● Er is nog geen leerkrachten 

vertegenwoordiging vanuit de Gevers. 
● De stand van zaken op de Gevers is 

besproken. 
● Het protocol medisch handelen is 

behandeld. 
● De cafetariaregeling voor de P.C.S.V. is 

behandeld hieronder o.a. het fietsplan en 
reiskosten. 

● Wat wil je weten van ouders tijdens een 
oudertevredenheidsonderzoek? En wat doe 
je met de uitkomsten. 

Informeren 

11 Communicatie nieuwe MR samenstelling 
● De MR wil makkelijk te bereiken zijn voor 

ouders.  
● Er zal een kort verslag van de MR op 

Social Schools en in de nieuwsbrief komen. 

 

12 Rondvraag / Mededelingen 
● Ilse maakt de volgende keer de notulen. 

 



 

 

Actiepunten:  

Wie Wat Wanneer 

Henri ● Past het jaarverslag aan 5-3-2019 

Fleur ● Voert de kascontrole bij de OR uit. 5-3-2019 

Secretaris ● Na MR bijeenkomst een beknopt 

verslagje leveren tbv nieuwsbrief. 

● Notulen aanpassen. 

5-3-2019 

Henri ● Nodigt de OR uit voor de volgende 

vergadering. 

5-3-2019 

Malieke ● Bespreekt met Nancy hoe zij zelf 

berichtjes op de Social Schools kan 

zetten. 

5-3-2019 

Malieke ● Foto nemen MR leden. 5-3-2019 

Ellen ● Planning ouders, leerling en 

leerkrachten 

tevredenheidsonderzoek 

 

Ellen ● Contact met BKO tbv het hoe en wat 

tijdens de overblijf. 

5-3-2019 

  



Mail adressen MR leden: 

Ilse Woesthoff ilse.woesthoff@gevers.pcsv.nl 

Danielle Abbenbroek danielle.abbenbroek@gevers.pcsv.nl 

Heiltje van Rijn heiltje.vanrijn@gevers.pcsv.nl 

Fleur Stijnman fleur.stijnman@ziggo.nl 

Henri Henri.koopman@nespresso.com 

Malieke ter Wiel malieketerwiel@hotmail.com 

Ellen Zonneveld ellen.zonneveld@pcsv.nl 

 

 


