
 

 

 

    

 

 

Notulen medezeggenschapsraad de Doornick 

14 maart 2019 18:30 -20:30 

Aanwezig Hanny Hendriks, Ada Wissing (voorzitter), Harrie Erkens, Maria Huting, 
Anoeska Cornelisse en Carolina Rensen (notulist) 

Afwezig José Castermans en Annabel Joosten (m.k.) 

 

 

1. Opening/welkom 

Ada opent de vergadering om 18:30. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

3. Vaststellen notulen 16 januari 2019 

De notulen zijn vastgesteld. 

 

4. Vorming IKC Raad de Doornick 

Afgelopen woensdag 13 maart hebben de MR leden een uitwisselingsbijeenkomst gehad met leden van 

de IKC Raad van de Vonkenmorgen. Het voornemen is om op de Doornick ook een IKC Raad te gaan 

vormen. 10 april zal er een brainstorm plaatsvinden met de mr, ouders vanuit de OC en een pedagogisch 

medewerker. Dit zal een eerste stap zijn tot het vormen van een IKC Raad. 

 

5. Status schoolmeubilair 

Er is een keuze gemaakt mbt het schoolmeubilair. Deze zal maandag 18 maart besteld gaan worden. 

De verwachte levertijd is 8 weken. 

 

6. Toekomst schoolgebouw 

De Doornick zal binnen nu en vier jaar voor nieuwbouw of renovatie in aanmerking komen. 1 april moet 

de gemeente de plannen geaccordeerd hebben. Er zullen nog geen nieuwe schoolkasten besteld gaan 

worden omdat deze dan mogelijk niet in het nieuwe gebouw te plaatsen zijn ivm andere indeling ruimtes. 

 

7. Evaluatie Continurooster 

Er is weinig respons op de evaluatie gekomen. In de respons die is teruggekomen stonden weinig 

opmerkingen. De reacties waren veelal positief. 

De eigenbijdrage voor de pleinwacht is nog niet door alle ouders voldaan. Er gaat gekeken worden of 

een automatische incasso naar ouders gestuurd kan worden om de administratie te vergemakkelijken. 

 

8. Groepsfoto MR 



 

 

Er zal geen foto van de MR gemaakt gaan worden omdat er een IKC Raad zal komen. Als deze is 

vormgegeven dan zal er een foto van de IKC Raad gemaakt gaan worden. 

 

10. Ingekomen stukken. 

Info MR, Tijdschrift voor medezeggenschapsraden, april 2018. Dit blad verschijnt 4 x per jaar. We laten 

dit tijdschrift rouleren. 

 

11 Mededelingen 

a) GMR: ze zijn bezig met het opzetten van een Centrale Lingeraad. Daar zullen ook verkiezingen voor 

komen. 

b) OR: MR leden zijn uitgenodigd om mee te gaan naar het uitje in Toverland. Ze moeten dan wel 10,- 

voor de bus betalen. 

c) Directie: de inspectie is langs geweest. Zodra het rapport beschikbaar is dan zal dit met de ouders 

gedeeld worden. 

 

12. Instemming/advies 

N.v.t. 

 

13. Actielijst en actiepunten   

Actielijst Wie 

Notulen  14 maart op de site laten zetten door deze te sturen naar a.otten@delinge.nl  Carolina 

De MR mailbox in de lucht krijgen. Annabel/Ada 

Regelen van een hapje/drankje tijdens de eerstvolgende MR vergadering. Annabel 

Pedagogische medewerker vragen om aan te sluiten bij brainstorm 10 april Harry 

Ingrid Hendriks vragen om aan te sluiten bij brainstorm 10 april Ada 

  

 

13. Rondvraag   

Of het mogelijk is om in het nieuwe schooljaar minimaal 1 studiedag op een vrijdag of maandag te 

plannen zodat ouders de gelegenheid hebben een weekend weg te kunnen gaan. Dit omdat het niet is 

toegestaan om zonder geldige reden een verlofdag te krijgen. 

 

16. Volgend MR overleg staat gepland op 15 mei 2019. 
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