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Notulen MR-overleg 10-10-2017 
 
Aanwezig: Ivo Aarninkhof,Brigit Hilgerink, Karen Simon en Chantal Wegman 
Afwezig m.k.: Ellen van den Bos en Dorien Haverkort 
Gasten:  Jasper Diele en Gerben Ottink (vanaf agendapunt 8) 
 

MR-vergadering 
 

1. Opening MR-vergadering en vaststellen agenda 
 
Ivo Aarninkhof opent de vergadering en heet in het bijzonder Brigit Hilgerink als nieuw MR-lid welkom.  
Er zijn een aantal aanvullingen en op de agenda, waarna deze wordt vastgesteld.  

 
 

2. Notulen MR-vergadering 10-07-2017en actielijst 
 
Notulen, naar aanleiding van: 
10. The Leader in Me dag (TLIM) 
Het Ligthouseteam heeft TLIM-dag geëvalueerd en tevens ouders gevraagd tops en tips te mailen. 
Karen deelt de bevindingen met de MR. Enkele van de speerpunten waarmee het Lighthouseteam de 
komende periode aan de slag gaat:  

 ouders meer betrokken laten raken bij TLIM 

 zichtbaarder maken van bereikte doelen van het kind (b.v. in het rapport) 
Actielijst 

 Oproep voor notulist is gedaan in nieuwsbrief oktober; er is geen reactie ontvangen. We gaan 
mogelijke kandidaten persoonlijk benaderen.  

 
 

3. Draaiboek MR 2017/2018 concept voorstel 
 
Het conceptdraaiboek wordt besproken. Alle voorgestelde onderwerpen blijven staan; enkele worden verplaatst 
naar een andere periode in het schooljaar, waarna het  draaiboek wordt vastgesteld. 
 
 

4. Communicatie vanuit de MR 
 
Er wordt gebrainstormd over de communicatiemogelijkheden vanuit de MR naar ouders.  
Nieuwsbrief 
Na elke vergadering schrijft een MR-lid, namens de MR een stuk voor de volgende nieuwsbrief onderschreven 
met  de eigen naam. Tevens wordt in dit stuk verwezen naar de notulen die op de site geplaatst zijn. 
Aandachtspunt: de notulen in omgekeerd chronologische volgorde op de site plaatsen.  
Gezamenlijke bijeenkomsten 
Een optie is om bij gezamenlijke bijeenkomsten ouders te informeren over MR-zaken. 
Informatieavond ouders nieuwe leerlingen 
We hanteren de werkwijze dat op deze avond een van de ouders van de MR zich introduceert als MR-lid en 
ouders van nieuwe leerlingen informeert over wat de MR doet. 
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5. Taakverdeling MR 
 
Voor de periode dat er geen notulist is, zullen Ivo en Chantal de notulen verzorgen.  
Karen neemt de secretariële taken op zich i.s.m. Brigit, die deze taken, na vertrek van Karen uit de MR, zal 
overnemen. 
 
 

6. Begroting MR 
 
De begroting van de MR beslaat de periode van een kalenderjaar (en niet een schooljaar). Dit punt komt terug in 
de eerste vergadering van 2018. 
 
 

7. Speerpunten MR 
 
De speerpunten van de MR staan in het draaiboek.  
 
 

8. Project Zikke 
 
Zikke is een project dat basisschoolleerlingen laat kennis maken met de samenleving, zodat zij beter in staat zijn 
zich een beeld van hun toekomst te vormen. De Mariaschool in Reutum en basisschool de Linde in Oldenzaal 
werken met het project. De MR is benieuwd naar ervaringen. De kinderen van juf Carlien bezoeken basisschool 
De Linde; we vragen naar haar ervaringen. Tevens is het een optie om met een aantal MR-leden een bezoek te 
brengen aan een van de genoemde scholen.   
 
 

9. Brede brainstorm 
 
Driehoeksgesprekken 
De driehoeksgesprekken (kind-leerkracht-ouder) zijn gepland op vier middagen. Meerdere ouders zouden het 
prettig vinden als de driehoeksgesprekken 's avonds plaatsvinden, zodat meer dan in de huidige planning beide 
ouders kunnen deelnemen. Leerkrachten zien ook nadelen aan de mogelijkheid van het aanbieden van een 
avond. Oudergeleding en docentengeleding van de MR begrijpen elkaars standpunt. Zodra de directie aanschuift 
zal het punt nogmaals aan de orde komen.  
 
 

MR-vergadering met directie 
 
 

10. Opening MR-vergadering met directie 
 
Ivo heet Jasper Diele en Gerben Ottink welkom. Agenda wordt voorgesteld en goedgekeurd. 
 
 

11. Notulen MR-vergadering 10-07-2017 (deel waarbij directie aanwezig was) 
 

Notulen, naar aanleiding van: 
De notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld.  
 
Actielijst: 

 Meldcode huiselijk geweld: niets over te melden 

 Codepack bespreken; heeft geen prioriteit, wordt doorgeschoven naar maart/april 2018 

 Communicatiemiddelen: ouders jaarlijks informeren over gehanteerde communicatiemiddelen via eerste 
nieuwsbrief, informatie tevens toevoegen aan infopakket ouders nieuwe leerlingen.   

De actielijst zal worden geactualiseerd.  
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12. Mededelingen directie 
 
Centrale Schoolbespreking (CBS) 
De cognitieve opbrengsten van de school zijn erg goed. Gerben zal ouders hierover informeren via de 
eerstvolgende nieuwsbrief.  
 
Konot academie  
In het kader van "gluren bij de buren" hebben drie Konot-leerkrachten de Willibrordusschool bezocht, waarbij een 
aantal leerlingen actief betrokken was. Het is de leerkrachten opgevallen dat de leerlingen zich zeer bewust zijn 
van wat ze aan het doen zijn en er rust heerst in de school. De leerkrachten waren vol lof en hebben 
feedbackbriefjes voor de leerlingen geschreven.  
 
Boek "Gespreid leiderschap in het onderwijs" 
Frank Hulsbos en Stefan van Langeveld hebben dit boek geschreven, waaraan ook Marieke Droste een bijdrage 
heeft geleverd. De ondertitel "elkaar invloed gunnen voor vernieuwing" komt uit haar pen.  
 
Beamer en scherm 
Het scherm in de hal is (met hulp van een aantal ouders) geplaatst. Er is inmiddels proefgedraaid met een 
beamer die binnenkort wordt geïnstalleerd. Woensdag 18 oktober  is de officiële ingebruikname; MR-leden zijn 
welkom.  
 
 

13. Rondvraag 
 
Diagonale leeftijdsopbouw schoolteams 
Konot streeft naar een diagonale leeftijdsopbouw van de schoolteams. Om dit te realiseren is een systematiek 
voor interne herplaatsing aangenomen (leeftijdscohortenbeleid) met inachtneming van artikel 10.6 van de CAO 
Primair Onderwijs.   
Ivo vraagt zich af of er overwogen is geen beleid te maken en meer te sturen op cultuurverandering, waardoor 
leerkrachten zelf van werkplek (school) wisselen. Dat is niet het geval, maar wellicht is mobiliteit voor de jongere 
lichting leerkrachten vanzelfsprekend. 
 
Driehoeksgesprekken (vervolg van punt 9) 
Om meer ouders de gelegenheid te geven deel te nemen aan de driehoeksgesprekken wordt overwogen 
multimedia (zoals FaceTime) in te schakelen. Jasper en Gerben gaan dit onderzoeken.  
 
Zikke 
Jasper kent Zikke en vindt dat het project nog in de kinderschoenen staat en prijzig is. Actiepunt om Carlien te 
vragen naar ervaringen blijft staan. Vervolgens opnieuw bespreken binnen de MR en met de directie.  
 
Kerkviering 
Naar aanleiding van de openingsviering in de kerk met het thema The Leader in Me heeft Ivo geluiden 
opgevangen, waarin men het jammer vond dat niemand van het schoolteam aanwezig was tijdens de viering.. In 
het verleden waren enkele leerkrachten aanwezig bij de openingsviering en slotviering. Er zijn overigens ook een 
gering aantal ouders en leerlingen bij de viering.  
Er wordt wel verbinding gezocht tussen onderwijs en katholieke identiteit. Zo zijn de Eerste Heilige Communie en 
het Vormsel aangelegenheden tussen kinderen, ouders en kerk, waarbij de school ondersteunend is. Tevens 
worden via de school kinderen benaderd om actief bij te dragen aan gezinsvieringen.  
Eigenlijk is het onvoldoende helder hoe de school omgaat met de katholieke identiteit. Dit zal besproken worden 
in het schoolteam en meegenomen worden in het schooljaarplan  te bespreken binnen de MR in Vergadering 4.  
 
 

14. Sluiting 
 
Ivo sluit de vergadering. 
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Bijlage: Actielijst MR-overleg 
 
 

Beschrijving Actie Aanhouden/uitgevoerd 

Meldcode huiselijk geweld: check rol leerling  Jasper  

Code pack bespreken binnen Lighthouseteam Jasper maart/april 2018 

Potentiële notulist actief benaderen (acties 

binnen MR communiceren via e-mail)  

Allen  

Conceptdraaiboek aanpassen Ivo  

Stuk schrijven voor nieuwsbrief Brigit week 42  

Notulen in omgekeerd chronologische volgorde 

op de website 

Dorien  

Carlien vragen ervaringen Zikke Brigit  

Presenteren CSB tabellen in de nieuwsbrief Gerben nieuwsbrief november 

MR-lid aanwezig bij officiële ingebruikname 

scherm en beamer hal 

? 18 oktober 

Communicatiemiddelen (app/email/website) 

protocol 

Jasper / Gerben jaarlijks via eerste nieuwsbrief, 

toevoegen aan infopakket ouders 

nieuwe leerlingen 

Onderzoeken gebruik multimedia tijdens 

driehoeksgesprekken 

Jasper / Gerben  

Bespreken in schoolteam: hoe gaat de school om 

met de katholieke identiteit: 

Punt agenderen voor MR-vergadering april 

Jasper 

 

Karen / Brigit 

 

 
 


