
 
 
Notulen MR vergadering 12 november 2015 
 
Aanwezig; Willem van Kempen (voorzitter), Maria Huting, Saskia van Alst, Martijn 
Claassen, Jos Boonman 
Afwezig; Jackie Ummels 
Te gast: Diana Niels en Anique, Otten-Kaak namens de OR 
 
1) Opening door voorzitter en mededelingen 
Willem opent de vergadering en heet de afvaardiging van de OR welkom. 
 
2) N.a.v Notulen van 11-06-2015, 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
3) Vanuit GMR/OR; 

- Jos gaat Martijn van Straaten vragen om de notulen op te sturen om ze op de 
server te zetten zodat deze informatie gedeeld kan worden. 

- In principe blijft Marieke vanuit het team bij de GMR 
 
4) Vanuit de ouderraad, verhoging eigen bijdrage 

- Diana geeft aan dat de ouderraad de eigen (vrijwillige) bijdrage wil verhogen van 22 
euro per jaar naar 27,50 euro per jaar. De reden is dat er te weinig geld is om de 
jaarlijkse activiteiten te bekostigen. Dit heeft te maken met de terugloop van het 
aantal leerlingen en de prijsverhogingen van de benodigde zaken de laatste jaren. 
Anique (penningmeester van de OR) geeft aan dat deze verhoging genoeg moet 
zijn om de komende 3 á 4 jaar mee vooruit te kunnen. Daarnaast is men ook aan 
het bekijken om het kampgeld apart te laten bijbetalen.  

 
- De MR geeft aan dat het bedrag ook hoger mag worden, het voorstel is 30 euro en 

een kampbijdrage te vragen. 
 

- De verhoging kan pas ingaan in het nieuwe schooljaar. De OR zal het voorstel 
uitwerken en een brief opstellen die ter goedkeuring wordt aangeboden aan de MR. 
De MR zal deze bij de volgende vergadering (14 januari) behandelen. De brief kan 
dan in februari de deur uit. 

 
 
5) Mededelingen directie: 

- De schoolzelfevaluatie blijft wat achter (opbrengsten). Vanuit het projectenplan 
wordt aan verdere kwaliteitsverbetering gewerkt en een aantal zaken zijn al 
onderdeel van het schoolplan. 

- Meike is weer volop aan het werk 
- Annemiek is niet volledig aan het werk, maar ze helpt Hannie wanneer het mogelijk 

is 
- Nieuw strategisch plan komt er aan. 
- Er is een GMR vacature vanuit de Doornick 
- Intern begeleidster Annemarie is met ziekteverlof, Margriet zal haar vervangen 



- Omgangsprotocol is getekend door OR en MR en staat op de website 
- EHBO is vorige keer buiten schooltijd gedaan, facultatief. Dat is goed bevallen en 

de bedoeling is om dit op deze wijze voort te zetten. Dus buiten schooltijd, 
facultatief, leerling betaald cursusgeld en de school stelt kosteloos een ruimte ter 
beschikking. 

 
6) Bijscholing team: Directe instructie 

Alle docenten zijn  verplicht scholing te volgen op vaste datums (nieuwe manier), 
thema directie instructie. 
Geen vrijblijvendheid meer, met als voordeel dat iedereen dezelfde kant op gaat. 
Margriet gaat controleren of ze het terugziet in de werkwijze van eenieder. 

-  
7) Interne audit 

6 oktober 2015 is een schoolaudit geweest.  
Er zijn bezoeken brachten aan school, klassen en leerkrachten en ouders. 
Jos moest een zelfreflectie schrijven en deze is getoetst tijdens het bezoek. Het 
concept rapport is binnen bij Jos. Jos geeft aan dat het een goed beeld van de 
Doornick schept. Herkenbaar dus en dat is goed. Jos geeft al een paar highlights 
die in het rapport naar voren zullen komen. 

 
8) Continurooster 

Een aantal ouders uit de OR en leerkrachten uit het team en Jos hebben bij elkaar 
gezeten voor een brainstorm sessie. De komende tijd zal het onderzoek verder 
gaan en op 17 februari zal er een presentatie gegeven worden over de bevindingen. 
De MR zal vooraf deze presentatie te zien krijgen. 

 
9) Rondvraag 

- Saskia vraagt of de typecursus op school nog actueel is. Jos geeft aan dat het 
programma aanwezig is en beschikbaar, maar dat het geen actiepunt is van het 
team. Het mag wel georganiseerd worden, de school zal alleen faciliterend zijn. 

 
ACTIELIJST 

WAT WIE WANNEER 

Overleg met Jos over 
typecursusbegeleiding 

Jos zsm 

Samenstellen werkgroep 
continurooster 

Jos/team 01-10-15 

Jaarverslag af Saskia, Maria Voor 9 april 

Ondervangen plusgroep team zsm 

Acties inzake verkeerssituatie 
school. Contact omwonenden en 
gemeente. 

Jos 01-10-15 

Info over scholen die alweer 
gestopt zijn met continurooster 

Saskia zsm 

Evaluatie voor TSO en VSO 
invoeren 

team zsm 

Aan- aftreden MR leden op 
agenda 1-10 

Willem 01-10-15 

Verkeerscoordinator door OR Jos 01-10-15 

Content en updates schoolsite Laura continu 

Volgende vergadering: donderdag 14 januari 2016, 19.30 uur lokaal groep 7 


