
 

 

 

    

 

 

Notulen medezeggenschapsraad de Doornick 

29 november 2018 18:30 -20:30 

Aanwezig Hanny Hendriks, Ada Wissing (voorzitter), Harrie Erkens, Annabel 
Klaassen, Maria Huting en José Castermans (notulist) 

Afwezig Caroline Rensen (m.k.) 

 

 

1. Opening/welkom 

Ada opent de vergadering om 18:30. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

3. Vaststellen notulen 6 september 2018 

De notulen zijn vastgesteld.  

 

4. Gebruik overblijfruimte door Gijsje 

In de huidige setting zijn alle activiteiten in één ruimte samengevoegd. Om meer baby’s opvang te 

kunnen bieden en zo de wachtlijst te verkleinen is extra ruimte nodig. De overblijfruimte is serieus 

tegen het licht gehouden als mogelijkheid. Dat is niet praktisch en efficiënt. Voor een aantal andere 

scenario’s wordt een berekening gemaakt. Zodra bekend is of en wanneer er extra ruimte beschikbaar 

komt, zullen de wachtlijst-ouders geïnformeerd worden. 

 

5. Status schoolmeubilair 

Het streven is nog steeds om in 2018 de bestelling te plaatsen. Annabel heeft met haar kennis als 

ergotherapeut meegekeken (bij de Borgwal) en advies gegeven. 

 

6. Begeleiding groep 5 

In groep 5 is sinds medio november een externe begeleider ingezet. Met als doel de sociale interactie 

te verbeteren tussen leerlingen onderling en richting de leerkracht. Directeur en onderwijzend 

personeel begrijpen dat ouders willen bijdragen aan dit proces en dat sommigen gerichte vragen 

hebben over de situatie van hun kind. Zeker als kinderen vertellen over dat wat ze op school hebben 

meegemaakt. Op advies van de externe begeleider worden de ouders echter niet actief geïnformeerd 

over de activiteiten die passen in dit proces. Dat is een bewuste keuze om beïnvloeding door ouders 

te beperken. We respecteren de zorg en de welwillende houding, maar volgen vooralsnog het advies 

op. Dat advies is gebaseerd op jarenlange ervaring in dit type verandertrajecten. 

 

7. Scholing MR 



 

 

We vragen na bij de aanbieder van de MR training of deze zich richt op een IKC raad. Onze voorkeur 

gaat uit naar twee bijeenkomsten. De MR bestaat uit 6 leden. We vragen Willy Evers om op de 

Doornick een voorlichting te geven over de opzet en werking van een IKC raad. Voor deze voorlichting 

nodigen we uit: de MR, de directeur, een vertegenwoordiger van Gijsje, een ouder van Gijsje en een 

vertegenwoordiger van de BSO. 

 

8. Groepsfoto MR 

We stellen voor om de foto te maken tijdens de Kerstmarkt op woensdag 19 december 2018. 

 

9. Begroting  

Ter informatie gedeeld met de MR. 

 

10. Ingekomen stukken. 

Info MR, Tijdschrift voor medezeggenschapsraden, april 2018. Dit blad verschijnt 4 x per jaar. We 

laten dit tijdschrift rouleren. 

 

11 Mededelingen 

a) GMR: Terugkoppeling Heidag (25 september) en GMR vergadering (2 oktober) 

Hei sessie 

Ontwerpsessie GMR in de professionele cultuur 25 september 2018. Heeft geleid tot een voorstel 

“GMR nieuwe stijl” dat met de bestuurder op 26 oktober 2018 is besproken. Hieronder een greep uit 

de lijst met speerpunten. Niet uitputtend en zoals gezegd nog in de fase van denkrichting. 

- Een kleinere bezetting (8 of 10 personen) dan nu het geval is (18) 

- GMR-leden zijn géén vertegenwoordigers meer van een school. Ze worden gekozen op basis 

van expertise op een specifiek terrein. De GMR dient te beschikken over expertise op het 

gebied van onderwijs, personeel, organisatie, bestuur en management 

- Voor vacatures in de GMR wordt een profiel opgesteld 

- Zittingstermijn leden: 3 jaar + eventueel nog 3 jaar 

- Vergaderfrequentie: 10 x per jaar, afgestemd op de data in de jaarplanning 

- Bij de overgang treedt de voltallige GMR af en worden er verkiezingen georganiseerd 

Wat doet de GMR nu eigenlijk en wat is het belang om er zitting in te nemen? Dat moet in de nieuwe 

situatie voor leerkrachten en ouders duidelijk zijn.  

 

AVG 

De Linge is in overleg met het OBC en ATOS om een verantwoordelijke aan te stellen voor de functie 

van gegevensbeschermingsfunctionaris. Tot dat moment is de beleidsmedewerker de aangewezen 

persoon voor het melden van een datalek. Praktische tip: als de ouders zelf een klassenlijst willen 

rondmailen met NAW + telefoonnummers dan mag dat natuurlijk wel! 

Zoals vermeld bij punt 5 is op de Doornick een externe adviseur ingezet om de koers van de school te 

ondersteunen, met name in groep 5. We richten ons op wat kinderen wel of niet beheersen en spelen 

daarop in. Sociaal gezien stimuleren we de bewustwording van de eigen rol van een kind in de klas.  



 

 

 

10-14 onderwijs 

Nog te onderzoeken: is het haalbaar, betaalbaar, realiseerbaar? Als het wordt opgezet, zal het door 

een externe partij worden begeleid. Deze is al gekozen. December 2018 is het go or no go moment. 

Tussen herfst- en Kerstvakantie moet een werkgroep “het ontwikkelteam” dus kort en bondig aan de 

slag. Naast de ideologische inslag – doorgaande lijn versterken tussen PO en VO – is de start met dit 

type ondewijs ook een strategische keuze voor positionering van de Linge. 

b) Ouderraad 

Geen bijzonderheden. 

c) Directie 

Het organogram van het IKC met een mogelijkheid tot een IKC raad is door Harrie gedeeld. 

 

In april wordt een gezamenlijke activiteit georganiseerd voor de leerlingen om het IKC karakter goed 

uit te dragen. En tot slot is de site bijgewerkt qua inleiding, logo en actualiteit. 

 

11. Instemming/advies 

a) Begroting is ter informatie gedeeld met de MR 

 

12. Actielijst en actiepunten   

Actielijst Wie 

Notulen 5 april 2018 op de site laten plaatsen door Anick Otten. a.otten@delinge.nl José 

De MR mailbox in de lucht krijgen. Annabel/Ada 

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

Willy Evers vragen om een voorlichting te geven over de IKC raad. José 

Aanbieder MR scholing bevragen naar toespitsing van de cursus op IKC gebied. José 

Evaluatie continu rooster opnemen als agendapunt voor 16 januari 2019 Ada 

 

13. Rondvraag   

Geen vragen. 

 

16. Volgend MR overleg staat gepland op 16 januari 2019. 
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