Notulen MR-vergadering maandag 30 januari 2017
Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen
Aanwezig: Mathé Oomen, Inge Laurijssen, Brian Weijtmans, Marcel Taks,
Mariska van de Laar, Ineke Bastiaansen, Mariëlle Janssen, Jennifer de Koning,
Susan van Nijnatten
Afwezig met berichtgeving: Lars Paantjens
Notulist: Joke Bastiaansen.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening/ agenda
Post/mededelingen
Notulen MR-vergadering 10 oktober 2016
Begroting materiële instandhouding (bijlage)
Financieel verslag MR (Inge Laurijssen)
Statuten MR en huishoudelijk reglement
Activiteitenplan 2017
Terugkoppeling GMR-vergaderingen
Data vergaderingen plannen
Rondvraag
Sluiting

AB

1. Opening/agenda
Mathé Oomen opent vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Post/mededelingen
Infoblad MR.
Brian Weijtmans wil graag beginnerscursus voor MR leden gaan volgen.
Mariska van de Laar zorgt dat hij opgegeven wordt.
Ineke Bastiaansen geeft aan dat er voor de verhuizing een strak schema opgesteld is. Op 3
februari a.s. is de oplevering en op 17 februari vindt de verhuizing plaats. De 1e officiële
schooldag is maandag 20 februari. Leerkrachten gaan met eigen groep in de week voor de
verhuizing een keer naar de nieuwbouw zodat de leerlingen weten waar hun nieuwe lokaal
is. Via mijnschoolinfo.nl volgt nog een nieuwsbrief met informatie voor de ouders
wanneer zij de nieuwe school een keer kunnen bezoeken.
3. Notulen MR-vergadering 10 oktober 2016
Kleine aanpassingen. Notulen worden vastgesteld. Kunnen op site worden geplaatst.
4. Begroting materiële instandhouding (bijlage)
AB
Mathé Oomen zegt dat adviezen die vorig jaar ten aanzien van het begrotingsproces zijn
gegevens niet zijn opgevolgd. Begroting is onduidelijk en niet transparant. Mathé Oomen
zal aan Lars Paantjens vragen of hij nog vragen heeft over de begroting en stelt voor dat
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MR leden vragen over de begroting aan hem mailen. Mathé Oomen zal deze vragen dan
mailen aan Manuel Suurhoff en Marcel de Jong. Mochten er dan nog onduidelijkheden
zijn is het misschien een optie om Manuel Suurhoff uit te nodigen om een en ander toe te
lichten.
5. Financieel verslag MR (Inge Laurijssen)
Inge Laurijssen geeft aan dat er momenteel een negatief saldo is van € -14,24.
Zij geeft bij de volgende vergadering aan hoeveel bijdrage er bij Skpoel aangevraagd moet
worden.
6. Statuten MR en huishoudelijk reglement
WMS = Wet Medezeggenschap op Scholen. Statuten worden door Brian Weijtmans
meegenomen naar de beginnerscursus voor MR-leden zodat hij kan navragen wat er
precies in een medezeggenschapsstatuut van de MR vermeld moet worden.
Huishoudelijk reglement noteren als agendapunt voor volgende vergadering.
7. Activiteitenplan 2017
Wordt als agendapunt voor volgende vergadering genoteerd omdat er nog het een en ander
aangevuld moet worden zoals zaken over strategisch beleidsplan. Oudergeleding MR
vraagt ook om meer transparantie voor ouders rondom de adviesgesprekken voor het
voortgezet onderwijs. Via de achterban hebben zij hierover vragen gekregen. Hieraan zal
in de volgende vergadering meer aandacht besteed worden.
Verkeersveiligheid en parkeerproblematiek blijft ook een belangrijk punt voor het
activiteitenplan. Wordt als agendapunt voor de vergadering genoteerd als we op de
nieuwe locatie gevestigd zijn
8. Terugkoppeling GMR-vergaderingen
Mariska van de Laar zegt dat de volgende punten besproken zijn.
Begroting materiële instandhouding. Veel vragen en Manuel Suurhoff gevraagd om deze
vragen schriftelijk te beantwoorden zodat begroting overzichtelijker en duidelijk wordt.
Bij de Raad van Toezicht is een vacature. GMR ouderlid solliciteert naar open functie.
Vakantierooster 2017/2018 niet goedgekeurd. Moet opnieuw bekeken worden want
verschilt te veel tussen middelbare scholen.
Traject risicoanalyse besproken. 7 functies beschikbaar waarop 10 sollicitanten
gereageerd hebben. Bij de sollicitatieprocedure is 1 lid van de GMR aanwezig.
Strategisch beleidplan is besproken. Op 15 februari is hiervoor weer een paneldag.
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Fusie is besproken.
Passend onderwijs is besproken.
De werkgroep communicatie komt binnenkort weer bij elkaar.
9. Data vergaderingen plannen
Maandag 27 maart 2017, Dinsdag 30 mei 2017.
Informele bijeenkomst MR voor teambuilding staat gepland op donderdag 29 juni 2017.
10. Rondvraag
Brian Weijtmans vraagt wanneer de open dag van de nieuwe school is. Jennifer de Koning
zegt dat hierover een nieuwsbrief via mijnschoolinfo.nl aan alle ouders gezonden wordt.
De 1e schooldag is op maandag 20 februari 2017.
Inge Laurijssen vraagt waarom de 4HK geen gebruik maakt van “Nieuwsbegrip”. Jennifer
de Koning en Susan van Nijnatten geven aan dat de 4HK gekozen heeft voor een andere
methode “Leeslink”.
Inge Laurijssen en Mathé Oomen geven aan dat ze met verbazing kennis hebben genomen
van de nieuwsbrief van 10 januari over het fruitbeleid. Met name omdat hierin de
suggestie wordt gewekt dat bepaalde koeken ook kunnen als tussendoortje “als alternatief
voor groente/fruit”. Dit wijkt naar de mening van Inge en Mathé af van het geformuleerde
“fruitbeleid” voor tussendoortjes zoals opgenomen in de schoolgids. Om een en ander
nader te verduidelijken deelt Mathé Oomen een overzicht uit van de koolhydraten, suikers
en calorieën van de in de nieuwsbrief genoemde en enkele andere koeken. Ineke
Bastiaansen geeft aan dat sommige ouders bij Jack Gobbens geweest waren. Zij gaven aan
hun kinderen enkel na zwemmen of gym liever een “gezonde koek” mee te willen geven
in plaats van fruit. Jennifer de Koning en Susan van Nijnatten geven aan dat er duidelijk
een verbetering te zien is. Het meegeven van groenten en fruit aan de leerlingen is veel
verbeterd maar is en blijft een verantwoording van de ouders.
Oudergeleding vraagt waarom de 4HK dit schooljaar niet meegedaan heeft aan de
landelijke voorleeswedstrijd. Personeel geeft aan de organisatie van de reünie hiervoor de
reden geweest is.
Mathé Oomen vraagt welke 2 ouders de inspectieronde willen uitvoeren in de nieuwe
school. Inge Laurijssen en Brian Weijtmans plannen hiervoor samen een datum in juni
2017.
Mathé Oomen wil graag het gebruik en ervaringen van mijnschoolinfo.nl op de volgende
vergadering als agendapunt noteren.
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Mathé Oomen vraagt of hulp bij verkeersexamen voor een gehele of gedeelte van de dag
is. Personeelsgeleding geeft als antwoord dat ouders het beste contact kunnen opnemen
met leerkracht van kind als ze hierover informatie willen.
Mathé Oomen deelt een Excel overzicht uit waarop het uitstroom advies vermeld staat
uitgesplitst in jongens/meisjes naar een bepaalde richting. Misschien handig om zo’n
overzicht ook te vermelden in schoolgids of op site. Op het overzicht staat het
schooladvies voortgezet onderwijs vermeld en wordt dit vergeleken met het voortgezet
onderwijs dat de betreffende leerlingen na 3 jaar volgen. Is transparant voor ouders en
geeft de kwaliteit van de adviezen aan.
Jennifer de Koning gaat kijken of wij dit eventueel kunnen gaan gebruiken.
11. Afsluiting
Mathé Oomen sluit om 21:55 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar
inbreng.
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