
Notulen MR vergadering 14 januari 2016

Aanwezig; Willem van Kempen (voorzitter), Maria Huting, Saskia van Alst, Martijn Claassen, Jackie 
Ummels, Jos Boonman (directie)

1) Opening/welkom door voorzitter (19.30 uur)

2) Notulen van 12-11-2015, Akkoord bevonden met kleine aanpassing mbt brief ouderbijdrage.

3) Vanuit GMR: 
-Voorzitterschap komt einde van schooljaar vrij. Martijn van Straaten stopt.
-Wellicht dat ook de samenstelling en afvaardiging, oa ivm krimp, gaat veranderen maar dat 
initiatief ligt bij de GMR zelf.
-Er wordt thans gesproken over nadere invulling voor samenwerking met stichting Atos. Hoewel 
oriënterend ligt er wel een intentieverklaring om dit te onderzoeken /uit te werken.

4) Vanuit OR: 
-sfeer tijdens vergaderingen is goed, er zijn wat wisselingen in  bezetting geweest.  De 
evenementen die geweest zijn, waren geslaagd. 
-Diana Niels wordt naast voorzitter vd OR ook verkeerscoördinator.

5) Mededelingen Directie:
-Jos heeft gesprek gehad met Theo Pruijn. Begroting is besproken.
Diverse investeringen zijn door Jos bij Stichting De Linge aangevraagd. ( bijv. nieuwe kasten en 
I-pads voor in de onderbouw etc). Duurt nog even voor het definitief is. Er staan niet veel 
veranderingen in tov vorig jaar.
-In het kader van het verder ontwikkelen van een Integraal Kind Centrum: hoe kunnen we een 
vloeiende lijn maken van de doorloop tussen 0 tot 12 jaar: Er gaat onderzocht worden of miv het 
nieuwe schooljaar de peuterspeelzaal Gijsje hier in huis kan komen. In de kleine speelzaal. 
Deze zal flexibel inzetbaar blijven voor de onderbouw. Er zijn subsidies voor het aanpassen van 
de ruimte hiervoor. Ter vergadering kwam de vraag of  we de oude bieb hiervoor kunnen 
gebruiken. Er ligt al wel een gebruiksverzoek en een onderbouwd plan om de ruimte te 
gebruiken (voor bewegingsleer) bij de gemeente. Maar het ligt daar stil. 
-Het Strategisch BeleidsPlan is eind vorig jaar goedgekeurd.
Nu komt de uitwerking hiervan in het schoolplan dat door Jos geschreven gaat worden, in 
overleg met team en het komt ook langs de MR.
-De schoonmaak is 2 jr geleden europees aanbesteed maar degene die de opdracht heeft 
gekregen (GOM) kan t niet waarmaken. Nu is het overgenomen door de Fa. Aalbers.

6) Personele Mutaties en prognoses volgend jaar:
-Annemiek is na de kerstvakantie weer begonnen. Hannie heeft haar prima vervangen.
-Meester Willem gaat stoppen per 1 maart. Dit is reeds gecommuniceerd naar groepen 6/7/8 en 
naar de betrokken ouders. De rest van de school krijgt morgen dit bericht.
-Aangezien, als er niet afgeweken wordt van het standaard presoneelsbeleid, bijna de helft van 
het personeel weggaat/ -moet is er door Jos reeds een onderbouwd plan neergelegd bij de 
Linge over hoe dit in te vullen. Belangrijk punt hierin is dat juf Meike en juf Laura zouden kunnen
blijven. Daar is nog geen reactie op gekomen van St. De Linge. Jos maakt zich sterk voor 
zoveel mogelijk bekende gezichten en weinig verschuivingen van leerkrachten naar andere 
groepen. 
Te meer daar er nav de interne Audit duidelijk geadviseerd is om meer continuïteit te brengen in 
het personeelsbestand van de Doornick
Het bestuur van De Linge vaart een behoudende koers maar hopelijk zullen ze voor de Doornick
een uitzondering maken en waarde hechten aan de adviezen uit het verbetertraject van door 
henzelf geïnitieerde Interne Audit.
De continuïteit lijkt gewaarborgd door Marieke na haar ouderschapsverlof (mei) te laten terug 
komen in gr 6/7 voor 3 dagen per week en juf Marjo neemt 2 dagen voor haar rekening tot einde
schooljaar. Het zoeken is nog naar de invulling van de tussenliggende 8 weken a 4 dagen in de 
week. Het zou gunstig zijn als deze invaller mogelijk ook Marjo kan gaan vervangen in het 
volgende schooljaar.
-Prognose voor volgend jaar: Op basis van de jaarlijkse telling van leerlingen in oktober en de 
aanwas van nieuwe leerlingen in 2016 lijkt het leerlingaantal stabiel. Op basis hiervan zijn de 
verschillende formatiemogelijkheden en klasindelingen besproken.



1.  Continurooster;  Op 17 febr. komt een ouderavond met powerpoint. Aangezien de 
verwachting is dat we het organisatorisch niet goed rond krijgen op een school van dit formaat 
en dus gaan inboeten aan kwaliteit is besloten geen continurooster in te voeren. Dit is een 
gedragen beslissing door team, commisie continurooster en MR.  We gaan echter wel slag 
maken in de TSO ter verhoging van de kwaliteit.

8) Brigadieren: Er zijn in het nieuwe schooljaar geen ouders hiervoor te vinden. De vraag is 
gekomen of we de brigadierscursus nog geven aan de leerlingen van groep 8. Vooralsnog lijkt 
het brigadieren te stoppen. Jos gaat samen met Diana kijken hoe en wanneer dit naar de ouders
gecommuniceerd gaat worden.

Nav de Actielijst is besproken:
Aan- aftreden van MR leden: er staat landelijk niks over op papier.
Wettelijk mag je er 3 jaar inzitten en vragen om te verlengen, maar daar mag je in je eigen MR 
regelement wel iets anders over vaststellen. We gaan ivm de grootte van de school en stoppen 
van 2 MR leden (niet herkiesbaar) voorlopig niets veranderen in de samenstelling. Aangezien 
Saskia vice-voorzitter is neemt zij het voorzitterschap tot einde van het jaar waar. 

De notulen moeten wel op internet, (vraagt Willem bij Eric na)

Voor kinderen van de plusgroep die stoppen, wordt gezocht naar een andere invulling hiervan 
in de klas, (doet Willem met Margriet).

Jaarverslag: is gemaakt afgelopen zomer moet nog geaccordeerd.

Verkeersdruk is verminderd bij de hoofdingang. Jos doet mail er uit naar de ouders met CC aan
wijkagent.  

TSO en VSO worden besproken met Jos en de betrokken dames en vatten plan over hoe de 
aanwas van kinderen te stimuleren.

9) Rondvraag: 
Het eerder constateren van dyslexie door uitgebreide symptomenlijst onder de aandacht te 
brengen bij de leerkrachten (evt. bij hele stichting) zodat er eerder betere hulp geboden kan 
worden. Evt gaan toepassen van Dyslexie lettertype. (Jackie gaat dit met IB-er Margriet 
bespreken)

10) Sluiting van de vergadering: (21.45) door aftredend voorzitter. 
Willem wordt door de aanwezigen hartelijk bedankt voor zijn prettige voorzitterschap. 

Volgende vergadering is op donderdag 10 maart 19.30 groep 6/7

ACTIELIJST
WAT WIE WANNEER

Plaatsen van notulen op 
internet

willem zsm

Ondervangen plusgroep Willem en Margriet zsm

Verkeerssituatie: Mail naar 
ouders en cc wijkagent 

Jos zsm

Informeren ouders over 
uitslag onderzoek 
continurooster

Jos 17 febr

Evaluatie van TSO en VSO Jos met betrokken dames zsm

Ouders informeren over stop 
brigadieren

Jos en Diana Niels In overleg

Dyslexiesymptomen 
bespreken met IB-er

Jackie zsm

Content en updates 
schoolsite

Laura continu


