
MR notulen                  

Datum: dinsdag 20 juni       Notulist:  Ronald   

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur 

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

Hulsbos (aspirant MR lid oudergeleding en toehoorder) en Henri Koopman. Vanaf 

20.30 uur Edith Fintelman 

Afwezig: IK                                                                                                                                                                                                                                                              

 Agendapunt  Doel  

 Goedkeuring  
- notulen 18 april 2017 worden goedgekeurd 

 

1. Nieuws vanuit de GMR  Informeren 

2. Nieuws vanuit team Gevers 
- Formatie ’17 – ’18 -> update en vacatures 

o 3 vacatures: Congierge (bijna rond) 
;Groepsleerkracht 4+5 (gesprekken gaande); 
Onderwijs Asistent (gesprekken geplanned) 

- Schoolgids ’17 – ‘18 
o Edith voert veranderingen door en vraagt de MR 

hier naar te kijken en via mail te reageren. 
- Verdere team professionalisering  

o Planning en onderwerpen worden door Edith 
uitgedeeld. Edith geeft desgevraagd aan met de 
indeling zoveel mogelijk rekening te houden met 
ouders en leerkrachten. 

- Participatie PO staking 
o Edith vraag de MR de actie te steunen. MR geeft 

aan achter het doel te staan. Niet iedereen staat 
achter het gebruikte middel (staking) 

- Ouderbedankmiddag 21 juni 
o Ouders zullen worden bedankt en krijgen kleine 

attentie 
- Inrichting groep 7&8 

o Plan is uitgewerkt en tekeningen zijn beschikbaar. 
Wordt positief ontvangen door de MR. 

- Feedback wijziging groep 1 & 2 
o Er zijn enkele ouders die niet content waren met 

de nieuwe indeling. Met deze ouders is 
individueel contact opgenomen. 

- Plan fietsstalling en berging 
o Plan is neergelegd bij Onderwijs Holland Midden 

(voor een onderhoudsmedewerker). Plaatsing 
staat geplanned rond de herfstvakantie. 

 

Informeren 



3. Samenwerking Directiekring scholen en gemeente 

Voorschoten. Kritische vragen over de 

gemeentelijke visie op budget voor nieuwbouw en 

uitbreiding faciliteiten Starrenburg 3, 

vluchtelingenkinderen en verhuizingen expats. 

 Kring heeft brief opgesteld om gebrek aan 

plekken aan te kaarten bij de gemeente. Het 

is afwachten wat de (re) actie van de 

gemeente hierop is.  

Informeren 

4. Onderbouwing 30K euro lagere personeelskosten in 
begroting 2017, wetende dat het niet de bedoeling is 
om op personeelskosten te korten. 

 Dit zijn eenmalige hogere kosten geweest 
ter bekostiging van een interim leerkracht en 
scholing. Deze kosten zijn niet structureel. 

Informeren 

5. Invulling MR vacatures. Personeelsgeleding en 
oudergeleding. Bijgaand voorstel ‘uitnodiging MR 
aanmelding’ uitsturen via SocialSchools.  

 Voorstel voor de vacature is besproken en 
er wordt besloten deze zsm uit te sturen 
zodat ouders voor de zomervakantie kunnen 
reageren. 

Adviseren 

6. Inplannen MR bijeenkomsten 2017 – 2018 

 Eerst volgende vergadering zal op 19 
September zijn. 

 Bart zal Nellie vervangen. 

Informeren 

8. Rondvraag / Mededelingen 

 Geen 

 

 

Actiepunten:  

Wie Wat Wanneer 

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

Gedaan 

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

Voortgang volgende 
vergadering 
bespreken. 

Allen Aanvullingen schoolplan per mail doorgeven Gedaan 

 

  



Mail adressen MR leden: 

Arnaud aouwehand@gevers.pcsv.nl 

Ilona iellen@gevers.pcsv.nl 

Nellie nligthart@gevers.pcsv.nl 

Sanne sannehulsbos@gmail.com 

Henri Henri.koopman@nespresso.com 

Ronald ronald_de_lange@hotmail.com 

Edith efintelman@gevers.pcsv.nl 
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