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Notulen medezeggenschapsraad de Doornick 

donderdag 5 april 18:30 -20:30 

Aanwezig Harrie Erkens (directeur), Hannie Hendriks, Ada Wissing (voorzitter) , Maria 

Huting, Carolina Rensen (namens de BSO), Annabel Klaassen (namens de 

leeftijdsgroep 0-4 jaar van Gijsje) en José Castermans (notulist) 

Afwezig Jacky Ummels (met kennisgeving) 

 

1.opening/welkom 

Speciaal welkom aan Annabel Klaassen, zij sluit aan namens de OC, leeftijdsgroep 0-4 jaar van 

Gijsje. Zij is nog tot aan de zomer van 2018 afgevaardigd en zal dus op 14 juni aansluiten. Omdat er 

in de MR officieel twee stemgerechtigde ouders mogen zitten, zal zij – net als José – als toehoorder 

aanwezig zijn.  

Jacky is helaas afwezig wegens ziekte bij haar laatste vergadering als lid en notulist van de MR. 

Uiteraard nemen we nog afscheid van haar tijdens het jaarlijkse etentje aan het begin van het nieuwe 

schooljaar.  

 

2.vaststellen agenda 

Door de aanwezigheid van Annabel is een belangrijke brug geslagen tussen de MR en de OC (Gijsje). 

Het leidt tot een nieuw vast onderdeel op de agenda: De best werkbare vorm en inhoud van de OC 

binnen de structuur van het IKC. 

 

3.vaststellen notulen 8 februari 2018 

De notulen van vorig overleg worden vastgesteld. 

Ada stuurt de notulen van het vorig overleg naar Erik met het verzoek om deze te plaatsen op de site. 

We vragen ons af of de vorige notulen al wel op de site staan. Actie: Ada checkt dit bij Erik. 

 

4.groepsfoto 

We besluiten om na afloop van de vergading van 14 juni een groepsfoto te maken met een telefoon. 

 

5.klasindeling/formatie 2018/2019 

Deze indeling is in grote lijnen bekend. De nadere invulling wordt op korte termijn verwacht. De 

communicatie naar de ouders volgt daarna. 

 

6.status schoolmeubilair 

Namens de Doornick is Angelique afgevaardigd in een bovenschoolse projectgroep die ervoor zorgt 

dat er één lijn wordt gehanteerd in type en functionaliteit. Het streven is om uiterlijk eind kalenderjaar 
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2018 het nieuwe meubilair in huis te hebben. Annabel biedt als ergotherapeut - met ervaring in 

schoolmeubilair – haar advies aan. Dat aanbod wordt gewaardeerd. Actie: Harrie geeft haar 

gegevens door aan de werkgroep zodat zij kan aansluiten. 

 

7.ingekomen stukken 

De MR leden zijn uitgenodigd door Annemieke voor haar afscheidsreceptie.  

 

8.mededelingen  

Vanuit de GMR en de ouderraad zijn er geen mededelingen of bijzonderheden te melden. Carolina 

meldt wel een belangrijk signaal dat er meer ouders gewenst zijn om deel te nemen aan activiteiten 

van de oudercommissie. De oudercommissie wil in de komende tijd ook meer verbinding gaan zoeken 

met andere projectgroepen zoals de projectgroep halletjes en de projectgroep schoolplein schilderen. 

Namens de directie informeert Harrie de MR over het project omgaan met werkdruk. 

Maria vertelt over het experiment van de aanschaf van 36 Chromebooks. Deze worden ingezet in het 

onderwijs met als doel de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten te verbeteren. Alle 

leerlingen en leerkrachten krijgen een eigen account met mailadres in beheer. Communicatie per mail 

kan alleen binnen het schoolsysteem. Het onderwijzend personeel heeft al een begin gemaakt met de 

deskundigheidsbevordering.  

 

Ingevoegd agendapunt: de best werkbare vorm en inhoud van de OC binnen de structuur van het IKC 

Annabel heeft navraag gedaan bij de Vonkenmorgen om meer te horen over de zogenaamde IKC-

Raad. Het zou voordeel hebben voor de Doornick omdat we dan meer van elkaar kwaliteiten 

(bijvoorbeeld opstellen van het voedingsbeleid) gebruik kunnen maken. En zeker ook van elkaars 

inzet. Vooral bij activiteiten grijpen we nu steeds vaker mis op hulp van ouders zoals bij het collecteren 

voor Jantje Beton, het vegen van het schoolplein, het inpakken van Sinterklaascadeautjes, het 

schoonmaken van de speelmaterialen en het ophangen van de Kerstversiering. Op dit moment 

bestaat de oudercommissie van Gijsje namelijk slechts uit 2 leden. Een ander belangrijk punt is de 

uitdaging om bij Gijsje een middaggroep van de grond te krijgen. Hiervoor is in elk geval een extra 

ruimte nodig. Actie: Harrie legt contact met Joke Rasing en de pedagogisch medewerkers van Gijsje. 

Actie: Carolina zal het voorstel voor het opzetten van een IKC-Raad delen met de leden van de 

ouderraad. 

 

Carolina geeft aan dat de site van de Doornick niets meldt over de mogelijkheid tot afname van 

buitenschoolse opvang. Bovendien wordt er soms wel en soms niet gesproken over het IKC. Het oude 

logo staat nog op de site. Het kan wat strakker. Actie: Harrie vraagt aan de beheerder van de site om 

hiernaar te kijken. 

 

Het idee wordt geopperd om een volgende open dag van Gijsje te combineren met een openstelling 

van de basisschool. Hier wordt tot op heden niet voor gekozen omdat er op de open dagen van de 

basisschool nauwelijks tot geen ouders (meer) af kwamen. Een startgesprek/kennismaking met een  
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nieuwe groep 1 leerling en de ouders levert meer voordeel op. Het is de vraag of Gijsje er verstandig 

aan doet om vast  houden aan een open dag omdat ook daar de opkomst terugloopt tijdens de open 

dagen. Afgelopen keer waren er 3 gegadigden. Wellicht is ook daar een kennismakingsgesprek een 

beter plan. We moeten zoeken naar een pakkende manier om te voorkomen dat we nieuwe leerlingen 

“kwijtraken” aan scholen in omringende dorpen. Actie: Ada zet dit punt op de agenda voor 14 juni.  

 

9.instemming/advies 

Geen bijzonderheden. 

 

10.Actielijst en actiepunten 

Wat Wie Wanneer 

Fysieke postbak beheren Hannie Continu 

Organogram IKC maken Harrie Voor 14 juni 2018 

Digitale MR postbak updaten, juiste personen toevoegen Jacky/Herbert Voor 14 juni 2018 

Terugkoppeling vraag van een ouder Ada Voor 14 juni 2018 

Conceptnotulen naar Harrie (en de andere MR leden) José Continu 

Femma vragen om update van classboard Marie/Hannie z.s.m. 

Plannen van een etentje (tevens afscheid Jacky) Allen Op 14 juni 2018 

Het hapje/drankje gaan we bij toerbeurt betalen Allen, Ada als eerste Op 14 juni 2018 

 

 

11.rondvraag 

Geen bijzonderheden 

 

12.sluiting van de vergadering met hapje en drankje om 20:30. 

 

 

 


