
 

 

 

    

 

 

Notulen medezeggenschapsraad de Doornick 

21 juni 2018 18:30 -20:30 

Aanwezig Hanny Hendriks, Ada Wissing (voorzitter), Maria Huting en José 
Castermans (notulist) 

Afwezig Harrie Erkens, Carolina Rensen, Annabel Klaassen, Jacky Ummels 

 

1. 

Opening/welkom 

Ada opent de vergadering om 18:30. 

 

2. 

Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

3. 

Vaststellen notulen 5 april 2018 

De notulen zijn vastgesteld. José mailt ze naar Eric zodat ze op de site kunnen worden geplaatst. 

 

4. 

Status schoolmeubilair 

Lingebreed is een werkgroep bezig met het regelen van schoolmeubilair. Streven is dat voor eind 

2018 de meeste scholen voorzien zijn van nieuw meubilair. 

 

5. 

Data vergaderingen OR/MR schooljaar 2018/2019 

Dag datum  

donderdag 6 september 2018  

donderdag  29 november 2018  

woensdag 16 januari 2019  

donderdag 14 maart 2019  

woensdag 15 mei 2019  

donderdag 20 juni 2019* *Waarschijnlijk BBQ samen met de OR. Ada 
vraagt na of dit zo is.  

 

6 

Vaststellen jaarverslag 2017 



 

 

Voorzitter en secretaris zijn het eens met de inhoud. Maria past het document nog aan op een detail 

en legt hem dan voor aan beiden ter ondertekening. Zij levert het aan bij Eric Wolters ter plaatsing op 

de site. 

 

7. 

Werving nieuwe leerlingen 

Dit punt zetten we op de agenda van de eerste teamvergadering die plaatsvindt voor de start van het 

schooljaar. Actie Hanny. Dit wordt dan tijdens de eerstvolgende MR vergadering besproken. 

 

8. 

Ingekomen stukken. Geen 

Ingebracht stuk door de MR. Brief over personele groepsbezetting in schooljaar 2018/2019 [Bijlage 1] 

Jaarverslag 2017 [Bijlage 2] 

 

Mededelingen: 

GMR 

In de vergadering van 14 juni werd de zorg gedeeld over het tijdig aanwezig zijn van schoolmeubilair. 

Men kijkt er naar uit dat dit voor einde kalenderjaar 2018 is gerealiseerd, omdat het huidige meubilair 

echt op is. Ook is er gesproken over het fenomeen dat er bij ziekte van leerkrachten op sommige 

scholen gegrepen moet worden naar het instrument van leerlingen opdelen. Hoewel dit pas in laatste 

instantie op de lijst van mogelijkheden staat in het vervangingsbeleid. Tot slot heef een werkgroep 

gebrainstormd over de rol van GMR binnen de Linge. De eerste stap is gezet, nu is de bestuurder 

gevraagd om input. Hoe ziet hij de rol van GMR? Zijn antwoord wordt door de gehele GMR opgepakt 

tijdens een speciale sessie.  

 

Ouderraad 

Eén lid stopt per nieuwe schooljaar. Hanny vraagt of de ouderraad de schoolfotograaf wil evalueren. 

 

Directie 

Harrie was verhinderd, maar heeft vooraf aangegeven dat hij geen mededelingen had in te brengen. 

 

9. 

Instemming / advies: 

Continurooster; aanpassing. [Bijlage 3] 

De MR geeft de schoolleiding het advies om op korte termijn (liefst voor de schoolvakantie start) 

eenduidig en goed onderbouwd te communiceren over de invoer van het continue rooster. Over de 

buitenspeeltijd, de onderwijstijd, de verantwoording van de kosten en een overzicht van de 

studiedagen. Advies van de MR: meld in een toelichting dat de school zicht dient de houden aan de 

normuren. Geef daarbij inzicht in hoeveel uur de norm betreft. En dat een overschrijding niet wenselijk 

is. Dat is de reden dat het overschot van lesdagen op jaarbasis – als gevolg van het aanpassen van 



 

 

de buitenspeeltijd – leidt tot het plannen van twee extra studiedagen. Kortom: neem de ouders mee in 

de overwegingen om draagvlak te behouden. De MR tekent nog niet voor akkoord. We besluiten om 

Harrie via de mail te informeren omdat er vanwege de naderende vakantie snel informatie naar de 

ouders gezonden moet worden. Voor een toelichting, kan hij contact opnemen met Ada of José.  

 

SchoolOndersteuningsProfiel, ter ondertekening [Bijlage 4] Is ondertekend. 

 

Maatregel werkdrukverlichting [Bijlage 5] 

Ada neemt – voordat zij namens de MR – contact op met Harrie om meer te weten te komen over de 

achterliggende onderbouwing, zowel tekstueel als financieel.  

 

10. 

Actielijst en actiepunten 

Eén punt staat nog open: zie laatste punt op de actielijst. 

 

Actie Wie 

Navragen bij de OR of de bijeenkomst van 20 juni inderdaad de BBQ betreft.  Ada 

Agendapunt “Werving nieuwe leerlingen” inbrengen bij het eerste overleg voor de start 

van het nieuwe schooljaar. 

Hanny  

De MR mailbox in de lucht krijgen, voorzien van de juiste mailadressen. José 

We vragen een evaluatie van de schoolfotograaf. Hanny 

Notulen van de MR vergadering van 5 april op de site laten plaatsen door Eric. José 

Verzoek tot eenduidige en onderbouwde communicatie over het continue rooster 

mailen naar de schoolleiding. 

José 

Contact opnemen met de schoolleiding over de tekstuele en financiële onderbouwing 

van de Maatregel werkdrukverlichting. 

Ada 

Organogram IKC delen met de MR -> punt is blijven staan sinds 05-04-2018 Harrie 

Datumprikker versturen voor het etentje (+ groepsfoto) ter afscheid van Jacky Ada 

Het logo van het IKC de Doornick wordt nog niet overal toegepast -> punt is blijven 

staan sinds 05-04-2018 

Harrie/Ada 

Regelen van een hapje/drankje tijdens de eerstvolgende MR vergadering José 

 

11. 

Rondvraag  

We gaan een nieuwe poging wagen om de mailbox van de MR werkend te krijgen, inclusief de juiste 

mailadressen. José vraagt dit per mail aan Herbert Klomp. h.klomp@delinge.nl Plannen van een 

etentje. Voorstel: 12, 13, 26 of 27 september. Ada verstuurt een datumprikker.  

12. 

Sluiting met hapje en drankje   

mailto:h.klomp@delinge.nl


 

 

Bijlage 1: Brief over personele groepsbezetting in schooljaar 2018/2019. 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Hieronder vindt u de groepsbezetting van IKC de Doornick voor 2018-2019 

 

De personele invulling van de groepen is als volgt: 

Kinderopvang  Gijsje Anja Buurman en Rinske Hassink (maandag) 

   Sandra Bolder en Rinske Hassink (dinsdag) 

   Sandra Bolder en Anja Buurman (woensdag) 

   Anja Buurman en Rinske Hassink (donderdag) 

   Sandra Bolder en Anita Bouwmeister (vrijdag) 

 

Groep 1-2  Ineke Kersten (maandag tot en met donderdag) 

Groep 2  Ingrid van Oostwaard ( vrijdagochtend)  

Groep 1 is dan net als dit jaar vrij. 

Groep 1-2   wordt ondersteund door Ingrid en stagiaire Sanne Rensen 

Alle kinderen uit de groepen 1-2 starten dit schooljaar samen. Als de groep (volgens verwachting na 

kerst) groeit naar 30 kinderen zal Ingrid een deel van de groep op 4 dagdelen begeleiden. De andere 3 

dagdelen zal een deel van groep 2 samenwerken met groep 3. Tegen die tijd zullen we daarover 

uitvoerig inlichten. 

 

Groep 3  Mieke Kuppen-Bruins (maandag tot en met woensdag)  

Hanny Hendriks-Plattel (donderdag en vrijdag) 

Groep 4 Femma Kuindersma (maandag)   

Iris van den Driesschen (dinsdag tot en met vrijdag)  

 

Groep 5 Margreet van der Sluijs (maandag en dinsdag)  

Maria Huting (woensdag tot en met vrijdag) 

 

Groep 6/7  Angelique Schennink (maandag en dinsdag) 

Femma Kuindersma (woensdag tot en met vrijdag) 

 

Groep 7/8  Arthur te Witt (maandag tot en met vrijdag) 

 

In de groepen 6/7 en 7/8 zal Roy Bastein ondersteunen. Roy is aangesteld in het kader van de extra 

gelden voor werkdrukverlichting. 

Ingrid zal ook in de groepen 3,4,5 nog enige ondersteuning bieden. 

Ans Weerepas zal komend jaar als vrijwilligster ons onderwijs inhoudelijke en praktisch 

ondersteunen. 

Eric Wolters is de conciërge.  

 

Met vriendelijke groet, 

Harrie Erkens 

 



 

 

Bijlage 2: Jaarverslag van de MR Basisschool  De Doornick van het kalenderjaar 2017 

 

Inleiding. 

Hierbij presenteert de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Doornick het jaarverslag 

2017. Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten heeft de Medezeggenschapsraad ook het 

afgelopen schooljaar samen met de directie overleg gepleegd over de gang van zaken op onze 

school. De MR acteert hierbij als officieel adviesorgaan met rechten en plichten die zijn beschreven in 

de Wet op de Medezeggenschap in het onderwijs. De MR-vergaderingen en verslagen zijn openbaar. 

 

De MR heeft ervoor gekozen in dit verslag niet alle onderwerpen uit te werken, maar het een meer 

samenvattend karakter mee te geven. De belangrijkste reden hiervoor is de leesbaarheid en de 

toegankelijkheid. Voor detailinformatie wordt verwezen naar de notulen van de reguliere MR-

vergaderingen, die ter inzage op de website van de school zijn geplaatst, te vinden op onze 

internetsite www.dedoornick.nl. 

 

Waar houdt de MR zich mee bezig. 

Afgelopen schooljaar heeft de MR zich ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit 

van de school, het beleid, het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. 

 

Tot de hoofdtaken van de MR behoren o.a. het advies geven over en/of instemming verlenen aan 

beleidszaken. Marieke Wooning (1 jan. 2017 t/m 31 juli 2017) en Angelique Schennink ( 1 augustus 

2017 t/m 31 december 2017)   hebben deel uitgemaakt van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting De Linge. De GMR voert overleg, adviseert en brengt 

haar stem uit inzake alle boven schoolse aangelegenheden. 

 

Samenstelling medezeggenschapsraad. 

De MR bestond in 2017 uit de volgende personen: 

 

Oudergeleding: 

Jackie Ummels (secretaris) 

Saskia van Alst ( voorzitter) (jan. t/m juni) 

Ada Wissing (voorzitter) (aug. t/m dec.) 

Jose Melgers (niet stemgerechtigd)  

 

 

Personeelsgeleding: 

Maria Huting 

Laura Jacobs ( jan. t/m juni) 

Hanny Hendriks (aug. t/m dec.) 

 

http://www.dedoornick.nl/


 

 

Namens de directie van de school was bij de MR vergadering aanwezig:  

Harrie Erkens. 

 

In het kalenderjaar 2017 is de MR 6 keer bij elkaar geweest, te weten op: 

19 januari 2017 

9 maart 2017 

11 mei 2017 

22 juni 2017 

5 oktober 2017 

7 december 2017 

 

Beknopt overzicht van de door de MR besproken punten. 

Naast mededelingen vanuit bestuur, MT, OR, leerkrachten en GMR, zijn de volgende onderwerpen 

tijdens de MR vergaderingen aan de orde geweest: 

 

 Verkeerssituatie rondom school 

 Financiële Jaarbegroting; 

 Formatie schooljaar 2017 / 2018; 

 Facebook  

 Binnenklimaat 

 Consultatiebureau inpandig 

 Continurooster  

 Schoolplein is geen openbare ruimte meer. 

 Gepersonaliseerd leren 

 Schoolmeubilair 

 Vernieuwing plafonds 

 Mailbox MR 

 Gymbevoegdheid leerkrachten 

 Samenwerking IKC 

 Schoonmaak (Lenie stopt er komt een schoonmaakbedrijf) 

 Kamp en musical groep 

 Contacten aanscherpen met OR. 

 Jaarkalender  

 Vaststelling rolverdeling binnen de MR. 

 

Tot zover dit jaarverslag 2017 van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Doornick. 

Namens de Medezeggenschapsraad van basisschool De Doornick, 

Jackie Ummels, secretaris: 

Ada Wissing, voorzitter: 

                                     



 

 

Bijlage 3: Brief aan MR over invoer continurooster vanaf schooljaar 2018/2019. 

 

Doornenburg, 6-6-2018 

 

Beste Medezeggenschapsraad van IKC de Doornick, 

 

Graag vragen we jullie aandacht en instemming voor het volgende: 

 

Al eerder hebben we jullie instemming gevraagd voor het invoeren van een continurooster op de 

Doornick. 

We gingen toen uit van een buitenspeeltijd van 30 minuten.  

Bij nader inzien vinden we het, als team, praktischer uitvoerbaar als de tijd van eten naar 20 minuten 

gaat en het buitenspelen ook 20 minuten zal duren. 

We kunnen de kinderen dan ook eenvoudig in 2 groepen buiten laten spelen, wat de rust op het plein 

ten goede zal komen. 

Wel betekent dit dat we op jaarbasis meer onderwijstijd hebben dan eerder gepland.  

Snel gerekend komt dit neer op ongeveer 4 dagen per jaar. Hiervan zouden we graag 2 extra 

studiedagen voor het team inplannen. Deze dagen zijn de kinderen dan vrij.  

De andere 2 dagen zullen we nader invullen. 

Wij vragen jullie, deze optie in overweging te nemen en horen graag snel wat de beslissing wordt. 

 

Namens het team van de Doornick, 

Angelique Schennink 

 

 

  



 

 

Bijlage 4: Schoolondersteuningsprofiel 

 

INSTEMMINGSFORMULIER MR De Doornick te Doornenburg 

 

Aan Directie Doornick 

Van MR Doornick 

Plaats Doornenburg 

Datum  

 

Geachte directie, 

 

De medezeggenschapsraad (MR) heeft het schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 besproken en de 

MR (personeelsgeleding/oudergeleding) stemt hiermee in. 

 

Voor een toelichting op de reactie kunt u contact opnemen met Ada Wissing 

 

Met vriendelijke groet namens de MR, 

Voorzitter 

Ada Wissing 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage 5: Werkdrukverlichting 

 

INSTEMMINGSFORMULIER PMR De Doornick te Doornenburg 

 

Aan Directie Doornick 

Van MR Doornick 

Plaats Doornenburg 

Datum  

 

Geachte directie, 

 

De medezeggenschapsraad (MR) heeft de maatregel werkdrukverlichting 2018-2019 door inzet van 

een onderwijsassistent besproken en de PMR (personeelsgeleding) stemt hiermee in. 

 

Voor een toelichting op de reactie kunt u contact opnemen met Ada Wissing 

 

Met vriendelijke groet namens de MR, 

Voorzitter 

Ada Wissing 

 

 

 

 


