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 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

  
Van 26-01-2016 

  
  

Onderwerp Concept notulen vergadering. 
 

- 1. Opening:  
Aanwezig: Danny, Bart, Tonneke, Anja, Tetty, Miranda, Marian. 
Afwezig: met kennisgeving Eveline, Dominique, Leo en Emmy. 
Opening door Bart. 
 
- 2. Vaststellen agenda: 
Punt ICT wordt naar voren geschoven. 
 
 
- 3. PMR/OMR: 
OMR: - Niet geweest omdat er geen punten waren. 
PMR: - Er is gesproken of we terug moeten naar minder leden. Bart overlegd met Dominique hoe ze 
dit jaar verder wil. Ze heeft aangegeven weinig tijd voor de MR te hebben. ICT plan, zie punt 4. 
 
- 4. ICT: 
Anja: Het ICT plan is door PRIMO goedgekeurd. Er is draagvlak nodig bij team en ouders. (Het 
wifinetwerk is net vernieuwd met geld van PRIMO.)Gedacht wordt aan veel tablets, enkele 
digiborden die vernieuwd moeten worden, tafelgrote tablets voor de kleuterunits, oplaadkisten, deze 
worden aangeschaft bij Prowise. Er wordt rekening gehouden met afschrijving en training (Train de 
trainer door 4 collega’s, zij kunnen dan de andere collega’s weer trainen). Er is een samenwerking 
met de Brandaris om o.a. kosten te delen. Op 10-02-2016 is er een demonstratie van de tablets. 
Wat ook de aandacht heeft is de beveiliging van de school, zoals deurbeleid. Anculus adviseert hier. 
Er wordt gedacht om na de zomervakantie er mee te kunnen starten. 
(Danny kent iemand die hier ook mee werkt en vraagt deze persoon of hij school nog informatie kan 
geven.) Ergens dit schooljaar worden de ouders geïnformeerd 
Bart vindt dat het wel snel gaat en is huiverig. Het onderwijs mag er niet onder gaan lijden. De 
leerkrachten moeten het n.l. wel onder de knie hebben. 
Een idee wordt geopperd: een paar leerlingen mee laten doen in het leerkrachtentraject. 
 
- 5. Vaststellen notulen en actiepunten: 
Notulen 08-12-2015 zijn goedgekeurd. 
Actiepunt Marian: Blijkt dat de notulen niet voor de ouders op de site zijn gezet, opnieuw actiepunt. 
Actiepunt Emmy: Zij moet nog een begroting maken. Voor volgende vergadering. 
Actiepunt Tetty: Zij moet de foto nog ophangen van de leden van de MR. Is gebeurd. 
Danny heeft nog informatie betreft de Nelson Mandelalaan: er zijn aanpassingen gedaan: auto’s 
kunnen nu max 40 km/u op het oversteekpunt rijden en de oversteekplaats is overzichtelijker 
gemaakt.  
Actiepunt Bart: De reglementen moeten nog aangepast worden. 
 
- 6. Ingekomen post/mail: 
Er is geen mail gekomen. 
Post:  
 
- 6. Mededelingen: 

       De bieb verzorgt ook lessen mediawijsheid. 
       De Leerlingtevredenheidspeiling: het rapportcijfer van de school is omhoog gegaan! Er zijn ook 

punten die nog aandacht vragen. 
       Binnenkort komt er een sociale veiligheids enquête voor de ouders. 
       A: Corrie Reitsma is langdurig ziek, Paula vervangt haar. 
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       B: Veiligheid/deurbeleid wordt samen met Anculus bekeken. 
       De bieb op school gaat door. Er komt een architect om de aula te bekijken.  
       C: - 
       D: - 
 
 

-  7. Speerpunten M.R.: 
                Reglementen en statuten:  

Wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven. 
 

- 8. Veiligheid school:  
Het kasteel is goedgekeurd. 
 

- 9. Communicatie: 
Nieuwe datum wordt vastgesteld. 
 

- 10. Open dag 16 maart: 
Er wordt een thema gekozen en dat wordt die dag gepresenteerd. Groep 8 zorgt voor het 
ambassadeurschap.  
 

- 11. Social media: 
Er is een programma in de bovenbouw geweest over pesten op soc. med. We weten  niet of er 
een terugkoppeling naar de ouders is geweest. Ouders hebben zelf hier ook een rol in vinden 
we. 
Op de volgende informatie avond moet er aan de orde komen wat er op school over geleerd en 
besproken wordt. Dit in ABC laten zetten (actie Marian). Volgend jaar in unit bespreken wat er 
aan de ouders verteld wordt. 
 

         -  12 Wie herkiesbaar: 
                Zie punt 3. 
 

- 13 Rondvraag:  
Geen. 
 
 

- Actiepunten: 
- Marian: Conceptnotulen naar leden. Zorg voor goedgekeurde notulen naar personeel en site, voor 

ouders door Richard. Vraagt aan Sandra of het hele kasteel nu gebruikt mag worden. Geeft aan 
Marjolein door dat op de informatie avond soc. med. besproken moet worden (wat leren we de 
kinderen en wat bespreken we met ze). Op de “kalender” moet komen dat er in de unitvergadering 
voor dat de informatieavond is, dit besproken moet zijn. 

- Anja: Datum prikken wanneer de ouders ingelicht gaan worden betreft nieuwe ICT plannen. Een 
paar leerlingen uitzoeken die mee kunnen doen met het trainings traject van de leerkrachten. Neemt 
mee dat er op de volgende informatieavond aan de orde moet komen wat we bespeken/ de kinderen 
leren betreft soc. med. 

- Emmy: Financiële Begroting 2015-2016 maken.  
- Tetty: Agenda naar leden en op site.  
- Bart: Overlegt met Dominique hoe ze verder wil. Past bekeken reglementen aan. 
- Danny: Vraagt Leen Schippers of hij op school informatie wil komen geven betreft ICT. 
- Allen: Doornemen Reglementen. 
 
Volgende vergadering: 15-03-2016. 

 
PMR/OMR 19.30 uur. 
MR 20.00 uur. 
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