
MR notulen                  

Datum: dinsdag 10 januari      Notulist:  Ronald   

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: IK 

Aanvang:19.45 uur 

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

Henri Koopman. Vanaf 20.30 uur Edith Fintelman 

Afwezig: - 

                                                                                                                                   

 Agendapunt  
 

Doel  

 Goedkeuring  
- notulen 10 januari 2017 worden goedgekeurd 

 

 

1.  Nieuws vanuit de GMR  

 Geen nieuws vanuit de GMR (geen vergadering 
geweest na de laatste MR vergadering) 

 

Informeren 

2. Nieuws vanuit team Gevers 
- Schoolplan staat op de planning om in maart af te ronden 

en zal de volgende vergadering besproken worden 
- Opzet MR instemming document is aangenomen en zal in 

de toekomst worden gebruikt. 

 

Informeren 

3. Jaarcijfers en begroting 2017 bespreken 

 De leerlingen aantallen prognose is niet actueel. 
Er zijn geen recente gegevens van de gemeente 
beschikbaar. Aangenomen wordt dat 
Starrenburg 3 een stimulans geeft ten aanzien 
van de laatst bekende prognoses. 

 In 2017 is er 30K Euro minder begroot aan 
personeelskosten. Edith geeft aan dat de 
richting is dat er niet op personeel gekort gaat 
worden en zal met de bovenschools directeur 
bespreken welke maatregelen deze 30K Euro 
onderbouwen. 

 Er wordt gesproken over middelen die ingezet 
kunnen worden om dalende leerlingen getallen 
te kunnen mitigeren. Hier worden o.a. de 
volgende zaken benoemd: 

o Communicatie/PR 
o Bovenschools ambitieplan gaat hier ook 

richting aan geven 
o Wellicht communicate/PR opnemen in 

taakbeleid 

 Er wordt afgesproken laatstgenoemd onderwerp 

Informeren 



binnen de MR te blijven volgen 
 

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

 Niet besproken 
 

Informeren 

5. Aanpassing schooltijden, inventarisatie aantal 
overblijvende kinderen tov kinderen per groep en dag 

 Er blijven gemiddeld 138(60%)kinderen over, 
met zwaartepunt op dinsdag en donderdag 

 Edith geeft aan zich op dit moment breder te 
verdiepen in de (toekomstige) wens van 
potentiele ouders. Onder andere bij 
kinderdagverblijven. Zodra zij hier meer zicht op 
heeft koppelt zij dit terug 

 Tot die tijd is het draagvlak om over te gaan tot 
een peiling onder de ouders nog niet voldoende. 
 

Informeren 

6. Afspraken over moment van aftreden oudergeleding 

 De oudergeleding heeft afspraken gemaakt en 
de ouders zullen de komende 2,5 jaar gefaseerd 
afvloeien. (2017-2018-2019) 

 Iedereen wordt alvast gevraagd mee te denken 
over opvolging 

 

Informeren 

7. Halloween 
Er wordt duidelijkheid gevraagd over hoe de school 
staat ten opzichte van Halloween (uitingen) tijdens 
schooltijden op school. Edith geeft aan dat Halloween  
niet bij het christelijke karakter van de school past, 
maar dat de school zich niet actief voor of tegen 
Halloween uitspreekt, en geen Halloween 
organiseert/faciliteert 

Adviseren 

    8. Rondvraag / Mededelingen 

 De vraag wordt gesteld of iedereen kan 
nadenken hoe men tegenover digitaal huiswerk 
staat. Volgende keer zal dit op de agenda 
komen. 

 

 

 

Actiepunten:  

Wie Wat Wanneer 

Henri MR jaarverslag plaatsen op website Gedaan. Liggen bij 
Nancy 

Edith Voorstel jaarplanning door nemen en eventueel 
aanpassingen doorgeven. 

Gedaan 

Edith Risico-inventarisatie en Evaluatie van 2 jaar geleden Voor volgende 



naast recente resultaten zetten 
 

vergadering 

Edith Edith zal nagaan of er gegevens beschikbaar zijn 
over hoeveel gebruik er van de overblijf gemaakt 
wordt. Per dag / per groep. 
 

Gedaan 

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

 

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 oa 
kinderdagverblijven.  

Voortgang volgende 
vergadering 
bespreken. 

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

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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