
MR notulen                  

Datum: dinsdag 19 september       Notulist:  Ronald 

  

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur 

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

Hulsbos en Henri Koopman. Vanaf 20.30 uur Edith Fintelman 

Afwezig: -                                                                                                                                                                                                                                                       

 Agendapunt  Doel  

 Goedkeuring  
 Notulen 20 juni 2017 

o Notulen zijn goedgekeurd. 

 MR jaarverslag 2016-2017 
o Jaarverslag wordt vastgesteld. 

 IK is formeel voor de laatste keer aanwezig. Er wordt 
afgesproken dat het formele afscheid op een ander 
moment volgt. 

 

1. Nieuws vanuit de GMR  

 Verus 
o Ronald geeft terugkoppeling over het rapport dat 

is opgesteld door Verus mbt het gevraagde 
advies vanuit het bestuur inzake een 
samenwerking met Wassenaar. 

 Eureka.  
o Ronald geeft terugkoppeling over de acties die 

genomen worden in opvolging van de GMR 
instemming met Eureka  

Informeren 

3. Nieuws vanuit team Gevers 
 Participatie PO staking 

o 5 oktober wordt er gestaakt. Leerkrachten zijn op 
school. 2 reacties van ouders die moeite hebben 
met deze actie. 

o Ouder geleding geeft aan te begrijpen dat er een 
actie ge-initieert wordt.  

 Inrichting groep 7&8 
o Inrichting is niet in vakantie gedaan zoals 

geplanned. Dit is veroorzaakt door verkeerde 
planning van de leverancier. Wordt deze week 
afgerond 

 Plan fietsenstalling & berging 
o Uitbesteed bij OHM. Offertes en voorstellen gaan 

over en weer. Initieel lijkt het beschikbare budget 
niet toereikend om gewenste resultaat te kunnen 
realiseren. Er wordt gekeken wat hier nog aan 
gedaan kan worden. Herfstvakantie lijkt echter 

Informeren 



niet meer haalbaar. Er wordt nu eerder gedacht 
aan mei of zomervakantie. 

 Evaluatie informatieavond 
o Sessie over mediatoren is niet altijd goed 

begrepen. Ouders gaven ook aan dat ze bang 
zijn dat hun kind afgewezen wordt. Edith geeft 
aan dat zij vindt dat dergelijke zaken 
(teleurstellingen) horen bij een goede 
voorbereiding op de toekomst voor de kinderen. 

o Er is nog onrust onder de ouders van groep 1 / 1-
2 / 2 over de opzet en toekomst. Lijkt beperkt 
groepje ouders te zijn dat zich zorgen maakt. 
Edith gaat in gesprek met de ouders om de 
zorgen te bespreken en de visie van de school 
verder toe te lichten. 

 Eureka  
o Groep 6 doet helaas niet mee aan de Eureka op 

dit moment aangezien de betreffende ouders niet 

in staat zijn dit logistiek te regelen. 

4. Vaststellen MR bijeenkomsten data schooljaar 2017 – 
2018. 
 

 19 september 

 24 oktober 

 12 december 

 6 februari 

 20 maart 

 22 mei 

 26 juni 

Informeren 

5. Aanpassing schooltijden 

 inventarisatie overblijf op andere scholen. 
o Edith geeft aan dat die gegevens niet vrij 

beschikbaar zijn en lastig is hier 
informatie over te krijgen 

 behoefte peiling op kinderdagverblijven. 
o Zie hierboven. Lastig om de gegevens te 

verkrijgen. 
Edith geeft tevens aan dat aanpassing heel erg 
afhankelijk is van de andere scholen in Voorschoten 
(lastig om als enige stap te nemen). Dit moet altijd 
samengaan met medewerking gemeente en de (sport) 
verenigingen. MR begrijpt de feedback en wil graag 

geïnformeerd blijven indien hier verdere/nieuwe 

ontwikkelingen in zijn. 

Adviseren 

6. Communiceren invulling MR vacatures personeels- en 
oudergeleding naar ouders.  

 Voorgestelde communicatie is goedgekeurd. 
Communicatie zal via Social Schools lopen. 

Informeren 



8. Schoolplan bespreken, na verwerking advies MR in 
mei jl. Jaardoelstellingen 2017 -2018 bepalen. 

 Wordt als prioriteit volgende vergadering 
besproken. Iedereen zal in geval van nog 
additionele opmerkingen deze naar Henri 
mailen die zal consolideren. 

 

9. Vacatures 

 Er zullen 2 vacatures komen. Ter vervanging 
leerkracht/ zwangerschapsverlof. Team is 
geïnformeerd, inclusief de andere scholen om 
te kijken of intern ingevuld kan worden. Anders 
extern. 

 

   

 

Actiepunten:  

Wie Wat Wanneer 

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

Gedaan 

Allen Aanvullingen schoolplan per mail doorgeven Allen 

 

  



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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