
 

 
 
Notulen MR-overleg 03-04-2018 
 
Aanwezig: Ivo Aarninkhof, Ellen van den Bos, Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink, Karen Simon en Chantal 
  Wegman. 
Notulist:  Chantal Wegman 
Gasten:  Jasper Diele en Gerben Ottink (vanaf agendapunt 8), Annet Olde Bolhaar 

 

 
MR-vergadering 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Ivo Aarninkhof opent de vergadering en heet in het bijzonder Annet Olde Bolhaar welkom. Annet woont deze 
vergadering bij om te kijken of ze wellicht de rol van notulist van de MR op zich wil nemen. 
 

2. Notulen MR-vergadering 16-01-2018 en actielijst 
Meldcode huiselijk geweld: De aanpassing daarvan ligt bij Konot en GMR. 
 
Gezond eten, n.a.v.: De kinderen krijgen na het kerstdiner en het carnavalsfeest een zak snoep, die met goede 
bedoelingen aangeboden wordt door respectievelijk Frans op den Bult en carnavalsvereniging De Nettelkörnkes. 
We vinden dit niet nodig en niet passen bij het promoten van gezond eten en gewoonte 7: Houd de zaag scherp.  
Ivo neemt dit op met de carnavalsvereniging; Brigit Hilgerink met de Ouderraad die het kerstdiner organiseert.  

 
3. GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Konot) 

De GMR heeft ingestemd met het leeftijdscohortenbeleid, waarmee de regeling nu actief is.  
 

4. (Her)verkiezing Chantal Wegman  / vervanging Karen Simon 
Chantal Wegman is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Na een periode van zo'n twintig jaar beëindigt Karen 
Simon haar taken in de MR. Lisanne Wolbert zal haar met ingang van schooljaar 2018-2019 vervangen.  
 

5. Communicatie vanuit de MR, voortgang PR 
Via de eerstvolgende nieuwsbrief zullen ouders geïnformeerd worden over de gewijzigde samenstelling van de 
MR. Tevens wordt ouders de gelegenheid geboden zich, naast Chantal, kandidaat te stellen. In dat geval zullen 
er verkiezingen uitgeschreven worden.   
 

6. Speerpunten MR komend jaar 
ICT, chromebooks 
In de begroting is te weinig geld beschikbaar voor ICT, terwijl er grote behoefte is aan onder meer  chromebooks. 
Zo zullen over twee jaar de toetsen afgenomen worden via chromebooks. Ook een 3D-printer zou een aanwinst 
zijn. ICT-investeringen zijn dus absoluut noodzakelijk. Ideeën om dit te kunnen bekostigen: subsidie St. Vrienden 
van Deurningen, bedrijfssponsoring,haringparty, sponsorloop, vrijwillige bijdrage ouders, overgebleven MR-
budget enz.  
 

7. Brede brainstorm 
Ellen van den Bos is naar de lezing Digitale Geletterdheid geweest: welke digitale vaardigheden zijn belangrijk en 
hoe leer je kinderen omgaan met internet en communicatiemiddelen? Het was interessant; ze vraagt zich af wat 
de school daar al aan doet.  
 
  



 

 MR-vergadering met directie 
 

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

9. Notulen MR-vergadering 16-01-2018 (deel waarbij directie aanwezig was) en actielijst 
CodePact / programmeren 
Dit wordt meegenomen in de teambespreking over het schoolplan. 
 
Multimedia inzetten bij driehoeksgesprekken  
Afgelopen maart hebben twee ouders verzocht om via multimedia deel te kunnen nemen aan het 
driehoeksgesprek. Dit verzoek is afgewezen. Er zijn leerkrachten die zich niet prettig voelen bij facetime, skype 
e.d. Bovendien is er twijfel of dit binnen de privacywetgeving is toegestaan, omdat een beveiligde omgeving niet 
gegarandeerd is. De verwachting is dat er over een aantal jaren applicaties zullen zijn die communicatie op 
afstand in een beschermde omgeving mogelijk maken.  
De oudergeleding van de MR wil graag dat het schoolteam meer mogelijkheden dan enkel de middagen biedt 
voor het voeren van driehoeksgesprekken. 
 
Aanvraag geld Deurningen 350 jaar 
Subsidieaanvraag bij St. Vrienden van Deurningen is ingediend; medio april wordt bericht verwacht.  

 
10. Mededelingen directie 

Onderwijsgemeenschap 4 scholen 
De GMR heeft nog geen advies gegeven aan CvB. Voor het bepalen van de vacatureruimte en invullen van de 
formatie schooljaar 2018-2019 is het belangrijk dat er spoedig een besluit komt. De MR stuurt deze week een 
brief naar GMR en CvB om aan te dringen op een snel besluit in het belang van de school.  
 
Vakantierooster 2018-2019 
Op de voorjaars- en herfstvakantie na legt de overheid de schoolvakanties vast. In de volgende MR-vergadering 
zullen de te plannen studiedagen besproken worden in de MR.  
 
ICT-chromebooks 
In het ouder-/leerkracht-/leerling-tevredenheidsonderzoek dat binnenkort wordt uitgezet, wordt de vraag 
meegenomen of ouders bereid zijn een vrijwillige bijdrage te geven voor ICT-middelen. De overige ideeën voor 
bekostiging (zie punt 6) worden meegenomen door de directie. 
 
Digitale geletterdheid 
Er is aandacht voor, maar er is geen duidelijke leerlijn. Voor Snappet, dat in een beveiligde omgeving werkt, is dit 
ook niet noodzakelijk. De directie vindt wel dat mediawijsheid een belangrijk item is.  Het is belangrijk om visie te 
bepalen, zeker wanneer er chromebooks komen.  
 

11. Privacywet 
Per 25 mei geldt de nieuwe Europese privacywet. Dit betekent dat veel communicatie vanuit de school anders 
georganiseerd zal worden, zoals via SocialSchools, wat een beschermde omgeving is. De directie zal ouders 
informeren over wat deze nieuwe wet voor school, leerkrachten en ouders betekent.   
 

12. Gelden werkdrukverlaging 
De overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor werkdrukverlaging. Deze werkdrukgelden zijn gecodeerd: het 
schoolteam gaat overleggen hoe het geld besteed gaat worden om de werkdruk te verlagen.   
 

13. 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.  
 

14. Sluiting 
Ivo sluit de vergadering. 

  



 

Bijlage: Actielijst MR-overleg 
 
 

Beschrijving Actie Aanhouden/uitgevoerd 

Programmeren (CodePact) meenemen in teambespreking  

schoolplan 

 

Jasper  

 

april / mei 

Bespreken in schoolteam: hoe gaat de school om met de 

 katholieke identiteit? 

Punt agenderen MR-vergadering juni 

 

Jasper 

Karen / Brigit 

 

april / mei  

mei  

Gezond eten:  

tekst schoolgids aanpassen 

schenken snoepzak carnaval / kerstdiner 

 

Jasper / Brigit 

Ivo / Brigit 

 

mei  / juni  

april / mei  

Kopij nieuwsbrief: MR-samenstelling en -verkiezing Ellen / Chantal april 

Driehoeksgesprekken: mogelijkheden naast middagen Jasper / Gerben mei / juni 

OG 4 scholen: brief aan GMR en CvB  Ivo / allen 4 april 

Uitwerking ideeën ICT-investeringen Jasper / Gerben mei / juni 

Publiceren cognitieve opbrengsten in nieuwsbrief Gerben april 

 


