
Conceptnotulen medezeggenschapsraad De Doornick
Tijdstip: donderdag 5 oktober 1017 om 18:30 uur op de Doornick    

1. Opening/welkom
Om 18.45 geopend en welkom voor 3 nieuwe leden te weten: Ada 
Wissing, Jose Melgers voor de oudergeleding en Hannie Hendriks 
voor het team

2. Vaststellen agenda, akkoord
3. Vaststellen notulen 22 juni 2017, was al eerder akkoord
4. Taakverdeling binnen de MR. Jackie blijft nog 1 jaar notulist en Ada

gaat voorzittersrol oppakken met enige ondersteuning van Maria
5. Digitale Postbak MR werkt niet, Jackie zoekt uit met Saskia. 

Fysieke postbak gaat Hannie bijhouden en op agenda zetten. 
Maria geeft door aan nieuwe GMR lid, Angelique Schennink, dat 
we uitwisseling doen van agenda en notulen en of zij de 
vergaderdagen van de GMR wil doorgeven aan ons. Jackie zorgt 
dat Angelique ook aan de MR geadresseerdenlijst, wordt 
toegevoegd.

6. jaarverslag 2016 ontbreekt. Jose zoekt uit of we verplicht zijn dit 
nog te doen. Op actielijst zetten met uiterlijke datum 1 januari 
2018.

7. Samenwerking binnen IKC, Oudercommissie van Gijsje invoegen 
in MR. Deze vraag van Harrie en Joke Rasing (coordinatrice van 0-
4 groep) . Nagaan in hoeverre de BSO (is Incl de VSO) ook 
betrokken wordt in de IKC raad (zoekt Harrie uit). En of er ouders 
van Gijsje willen toetreden tot de MR. (niet stemgerechtigd tot 
wetgeving daarover veranderd is)
Dan wel beleidsmatig geinteresseerde ouders naar de MR en de 
meer practisch, uitvoerender ouders meedraaien in de OR.

8. Ingekomen stukken: geen . Hannie gaat fysieke stukken bekijken 
en doormailen.

9. Mededelingen vanuit GMR; Angelique is de nieuwe afgevaardigde 
van het team daarin.



10. Mededelingen vanuit  ouderraad. Is nog geen vergadering 
geweest. Volgende keer gaan we agendapunten uitwisselen. Gaat 
Ada overleggen met Diana.

11. Mededelingen vanuit directie: 
Studiedag team: Passend onderwijs/gepersonaliseerd leren zijn 
afgelopen woensdag verschillende workshops over geweest.:, en 
25 oktober/gepersonaliseerd leren weer samen met de Marang. 
Ook van belang om met het nieuwe team de neuzen dezelfde kant 
op te hebben.
Er zijn 2 directeurendagen geweest. De onderdelen van de 

12. Instemming / advies . Geen punten 
13. Actielijst en actiepunten 

data vergaderingen dec 2017 en april 2018 worden nog aangepast 
indien mogelijk, dit overlegt Ada met de OR.

14.  Rondvraag 
-Kalender, de jaarkalender is een erg saaie zakelijke, daar is 
klaarblijkelijk nu niks meer aan te veranderen. Mogelijk dat volgend
jaar de OR zich sterk kan maken voor een leukere kleurrijke 
kindvriendelijke kalender.
-gymbevoegdheid. Is geen probleem meer, slecht 1 LK is nog 
onbevoegd.
-Waarom ineens Rooms katholiek ipv Katholiek ? Zoekt Harrie uit 

15. Sluiting met hapje en drankje 

WAT WIE WANNEER

Digitale MR postbak 
updaten en juiste 
personen toevoegen

Jackie Voor volgende 
vergadering

Fysieke postbak 
beheren

Hannie continu

Uitwisseling 
vergaderdata, notulen 
en agenda GMR

Maria vraagt Angelique zsm

Uitzoeken verplichting 
jaarverslag

Jose zsm

Uitzoeken in hoeverre 
BSO ook in IKC raad zit

Harrie Voor volgende 
vergadering

Navragen wie van 
Gijsje in onze OR of MR
willen

Harrie Voor volgende 
vergadering

Uitwisseling  
agendapunten met OR

Ada Voor volgende 
vergadering



Aanpassing van 
vergaderdata

Ada Voor volgende 
vergadering


