
Notulen en actielijst van Medezeggenschapsraad Vergadering 
d.d. donderdag 10 maart 2016 19.30 uur op de Doornick    

1. Opening/welkom:19.40 uur, aanwezigen: Maria Huting, Jackie Ummels 
(notulist), Saskia van Alst (vice-voorzitter). En te gast: Judith Peters (ouder), 
Jos Boonman (directie)
Met kennisgeving van ziekte afwezig: Martijn Claassen.

2. Vaststellen agenda: akkoord
3. Goedkeuren/bespreken notulen 14 jan 2016: Notulen zijn akkoord.

opmerking van Judith:
– Tav plusgroep: wat is t beleid? Nu slechts 1 kind van de Doornick daarheen.
Jos: Beleid is: Solidariteitspricipe, iedere school vd de stichting draagt naar 
rato bij aan de extra vormen van onderwijs. Het maakt niet uit hoeveel/weinig 
leerlingen je “aanbrengt”.Er worden geen plekken “opgevuld”. De plusgroep 
blijft, zolang als daar meerwaarde in gezien wordt. De Stichting heeft een 
plusgroepleerkracht (Ans van Veldhoven) en een lokaal daarvoor ter 
beschikking. Circa 3 dagen in de week worden er plusgroeplessen gegeven 
aan leerlingen uit de diverse kernen. Dat dit zou stoppen, is geen sprake van.
– De notulen van 12 nov waren niet te openen op de site zonder 
gebruikersnaam en wachtwoord. Jos zoekt dit uit.
– Voor volgende keren: Notulen, als concept doorsturen aan MRleden. 
Binnen 7 dagen reageren, als er geen opmerkingen zijn mogen ze via Jos op 
de site gezet worden. Voordeel is dat ouders eerder kunnen reageren en 
zogewenst aan kunnen sluiten bij de eerstvolgende vergadering. Zijn er wel 
opmerkingen/aanpassingen dan worden ze pas na bespreking in de volgende
MR vergadering, goedgekeurd en op de site gezet.

4. Ingekomen stukken: Afspraak is dat Martijn C. die rondmailt aan de 
MRleden als ze binnenkomen in de mailbox van de MR. Er is thans 1 
ingezonden stuk afkomstig van de GMR tav de vakantie- en studiedagen. In 
concreto gaat de MR hier niet over maar ter vergadering is wel besproken wat
de directeuren er van vinden: Het gaat eigenlijk alleen over de 2e week vd 
meivakantie, de 5 studiedagen van de leerkrachten. Preferabel is dat deze op
verschillende dagen van de week verdeeld over t jaar ingeroosterd worden 
zoals dit overigens altijd al gedaan is. Dit is ook eerlijker gezien de verdeling 
over leerkrachten. Aan t einde van t lopende schooljaar wordt t rooster 
gemaakt gemaakt dus dan staan al de vrije en studiedagen van t volgende 
schooljaar vast. Het streven is zo min mogelijk veranderingen hierin tijdens 
het schooljaar.

5. Mededelingen vanuit GMR:



Er wordt nog steeds gekeken naar een samenwerking met Stichting ATOS 
daar ligt nu een intentieverklaring. Martijn is geen voorzitter meer. Wel lid. 
Marieke is nog steeds lid van de GMR en is er volgende keer weer bij. Bij 
verdere krimp zal de samenstelling van de GMR opnieuw bekeken moeten 
worden.

6. Mededelingen vanuit ouderraad:
– stoppen brigadieren: zijn geen reacties op gekomen van de ouders of OR. 
Tot einde van het jaar nog brigadieren. Volgend schooljaar stopt het.
– verhogen ouderbijdrage: moet wel een extra machtiging voor worden 
gegeven door de ouders. Voor t nieuwe schooljaar (en dus voor de 
verhoging) komt er een verantwoording door de OR van de kosten.
– bijdrage aan het kamp; Door minder kinderen ook minder geld in de OR pot 
voor t kamp. Itt wat sommigen denken: We “Sparen”  niet voor t kamp, het tot 
nu toe altijd bekostigd worden uit de pot. Nu dus niet meer en dus is er nu 
een extra bijdrage nodig van de kinderen die daadwerkelijk op het kamp 
gaan. Ad 25,00 per kind per kamp. Dit staat los van de (automatische) 
incasso voor de ouderbijdrage.

7. Mededelingen vanuit directie:
– Jamie-Lee is begonnen ipv Wilem. Geen opmerkingen hierover.
– Groepsindeling en conceptformatie is besproken. De formatie wordt in mei 
stichtingsbreed bekend gemaakt.
– Nav het continurooster zijn er nog enige toelichtende gesprekken gevoerd 
met ouders. TSO wordt wel onder de loep genomen en gekeken wat hierin 
aangepast kan/moet worden.  Dit is met het TSO team besproken. Er wordt in
goed overleg een Plan van Aanpak opgesteld.

8. Instemming / advies (jaarbegroting).  De begroting is bekeken en 
ondertekend door de (vice-)voorzitter vd MR namens de MR.
– Jos gaat nog navragen of er per school nog wat te besparen is op energie 
gebied. Beter/zuiniger inregelen van verwarming ed. lijkt een optie.

9. Actielijst: is nagelopen en aangepast
10. Rondvraag 

– Judith: brief over Bibliotheek aan bibliotheekteam. Onduidelijkheid over de 
term “management”. Vraagt zelf na.
– Saskia brengt in ter kennisgeving de planning van aan-en aftreden van MR 
leden. Het schema hiervan wordt zoals te doen  gebruikelijk opgenomen in 
het jaarplan. 
– Besloten is dat er altijd  tenminste 1 van de ouder alsook van de  
teamgeleding aanwezig is op een MRvergadering. Anders wordt deze 
verplaatst.
GMR notulen komen straks weer via Marieke (GMR-lid) in het team en via 
Maria naar de MRleden.
– Er is een typecursus is gestart door een externe partij. School faciliteerd 
alleen de ruimte. 
– Ren mee voor Care4Tina. Is een replacement voor het eerdere 
(bisschoppelijke) doel van de jaarlijkse sponsorloop. Het is een initiatief 
voortgekomen uit de Doornenburgse gemeenschap. Het lijkt veel tastbaarder 



en enthousiasmerender voor de kinderen. De verwachting is dat er na de reis 
naar China door de vrijwilligers nog iets van een terugkoppeling komt naar de
school cq de kinderen.

11. Sluiting : 22.30 uur.

Data volgende MRvergaderingen: 14 april en 2 juni 2016

ACTIELIJST
WAT WIE WANNEER

Jaarverslag 2015 en 2016 
(en accorderen ter 
vergadering)

Saskia en Maria Volgende vergadering

Opnemen resterende 
vergaderdata in notulen.

jackie Volgende vergadering

Uitzoeken toegang tot 
notulen 12 nov 2015

Jos zsm

Onderzoeken 
mogelijkheden van 
energiebesparing op 
school 

Jos zsm

Plan tav upgraden TSO en
VSO 

Jos met betrokken dames zsm

Dyslexiesymptomen 
bespreken met IB-er

Jackie 29-03-16

Doorsturen van 
geaccordeerde notulen 
naar Jos, zodat deze 
geplaatst worden op de 
site

Jackie continu


