
 

 
 
Notulen MR-overleg 16-06-2018 
 
Aanwezig: Ivo Aarninkhof, Ellen van den Bos, Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink, Karen Simon, Chantal  
  Wegman, Lisanne Wolbert en Annet Olde Bolhaar. 
Notulist:  Annet Olde Bolhaar 
Gasten:  Jasper Diele en Gerben Ottink  

 

 
MR-vergadering 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Ivo Aarninkhof opent de vergadering en heet in het bijzonder Lisanne Wolbert als nieuw lid van de oudergeleding van harte 
welkom.  
 

2. Notulen MR-vergadering 03-04-2018 en actielijst 
Gezond eten: Brigitte heeft bij de Ouderraad (hierna OR) gevraagd hoe men aankijkt tegen de snoepzakjes die uitgedeeld 
worden met Carnaval en Kerst. De OR vond het geen probleem om deze uit het programma te laten. Past beter bij het 
thema gezond eten. De tekst hierover wordt aangepast in de schoolgids. Hierin zal ook vermeld worden dat er op de vrijdag 
voor de vakantie een snoepje of koekje mag worden meegenomen als tussendoortje.  

 
3. GMR(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Konot) 

De GMR is bezig met het maken van een nieuw statuut en nieuw strategisch beleidsplan. 
 

4. (Her)verkiezing Chantal Wegman  / vervanging Karen Simon 
Er hebben zich na de oproep in de nieuwsbrief geen belangstellenden gemeld, Chantal is daardoor herkozen als 
vicevoorzitter van de MR. Lisanne is vanaf volgend schooljaar nieuw MR-lid en woont vandaag haar eerste MR-vergadering 
bij. 

 
5. Communicatie vanuit de MR, voortgang PR 

Er is besloten dat de communicatie vooral via de nieuwsbrief gaat plaatsvinden. Het blijkt dat dit het best gelezen stuk is dat 
door de ouders wordt gelezen. De notulen van de vergadering zullen via de website aangeboden worden. Ook wordt er 
gekeken of dit mogelijk is via Social School. 
 

6. Jaarverslag en jaarplan 2018/2019  
Het jaarverslag wordt doorgenomen, op enkele taalkundige wijzigingen (deze worden verwerkt) is het jaarplan goedgekeurd 
door de MR. Dit geldt ook voor het jaarkatern. 
 

7. Brede brainstorm 
Naar aanleiding van de opmerking tijdens de vorige vergadering over digitale geletterdheid geeft Annet aan via een ouder 
een naam te hebben gekregen van een voorlichter die dit ook bij de politie heeft gedaan. Kim was zeer enthousiast over zijn 
lezing. Annet zal dit doormailen naar Jasper. 
 
 
  



 

MR-vergadering met directie 
 

8. Opening MR-vergadering met directie 
Ivo heet Jasper Diele en Gerben Ottink welkom.  
 

9. Notulen MR-vergadering 03-04-2018 (deel waarbij directie aanwezig was) en actielijst 
CodePact / programmeren 
Dit wordt meegenomen in de teambespreking over het schoolplan. Men is hier mee bezig en wil duidelijke en goede lessen 
hiervoor opstellen. 
 
Multimedia inzetten bij driehoeksgesprekken 
Er zal hiervoor een pilot worden opgestart. Enkele ouders gaan hier gebruik van maken in overleg met de leerkracht. Zelf zal 
de ouder voor de verbinding en apparatuur zorgen. 
 
Aanvraag bijdrage Deurningen 350 jaar 
Subsidieaanvraag bij St. Vrienden van Deurningen voor de aanschaf van chromebooks is ingediend; helaas is dit 
afgewezen.  

 
10. Mededelingen directie 

Onderwijsgemeenschap 4 scholen 
Jasper zal ook het komende schooljaar directeur zijn van 4 basisscholen. Hierdoor ontstond ruimte om een nieuwe 
leerkracht aan te stellen. Er is inmiddels een nieuwe leerkracht aangesteld, waardoor het mogelijk is om bij elke groep één 
dagdeel in de week een dubbelleerkracht te hebben.   
 
Vakantierooster 2018-2019 
Deze staan in de schoolgids, enkele fouten zitten hier nog in. Deze worden hersteld waarna de schoolgids definitief gemaakt 
kan worden. 
 
ICT-chromebooks 
In het ouder-/leerkracht-/leerlingtevredenheidsonderzoek komt naar voren dat 33% van de ouders het geen probleem vindt 
€100,00 extra schoolgeld te betalen voor ICT. In een volgende enquête zal de vraag specifieker en duidelijker gesteld 
moeten worden om zo meer duidelijkheid te krijgen. Als deze €100,00 niet naar ICT-middelen voor het eigen kind gaat weet 
men niet of de bereidwilligheid nog zo groot zal zijn. 
 
Gelden werkdrukverlaging  
Zie formatieplan, het geld wordt hier één op één voor ingezet. 
 
Katholieke Identiteit 
Er is aandacht voor dit punt en hier moet goed over nagedacht worden. Als eerst opzet is besloten om de kerk vaker te 
betrekken. Denk aan the leader in me dag die in de kerk wordt gehouden. Dit komt terug op een volgende vergadering. 
 

 
11. CSB (Centrale School Bespreking) 

De resultaten zijn goed; daar kan de school trots op zijn. Een aantal vakken zijn wat lager gescoord. Dit is onder andere te 
verklaren door een nieuwe versie van Snappet, die minder instructie geeft. In een aantal groepen wordt nu weer gewerkt met de 
oude versie. Gerben zal via de nieuwsbrief de resultaten publiceren.  

 
12. Sluiting 

Ivo bedankt Karin namens de gehele MR voor de jarenlange inzet en sluit de vergadering. 

 
 
  



 

Bijlage: Actielijst MR-overleg 
 
 

Beschrijving Actie Aanhouden/uitgevoerd 

Programmeren (CodePact) meenemen in teambespreking  

schoolplan 

 

Jasper  

 

nov 

 

Bespreken in schoolteam: hoe gaat de school om met de 

katholieke identiteit? 

 

 

 

Jasper 

 

 

nov  

Gezond eten:  

tekst schoolgids aanpassen 

schenken snoepzak carnaval / kerstdiner 

 

Jasper / Brigit 

Ivo / Brigit 

 

mei/juni  

april / mei  

Driehoeksgesprekken: mogelijkheden naast middagen Jasper / Gerben nov 

 


