
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad (voorlopig) 
 
 
D.d 10 januari 2017 
Aanwezig:, Natasja Coevert , Heidi Heemsbergen,  Esther Boskamp, Yvonne van der 
Deure en Steven de Wit (deels). 
 

 

16.49  Om 19.30 uur opent Esther de vergadering. 
 
16.50  De agenda wordt goedgekeurd. 

 
Agenda: 
 
Ontwikkeling Speerpunt:  
Er is een avond geweest voor al het personeel wat nu onder het 
Speerpunt valt. Het doel was : nadere kennismaking met elkaar. Dit 
werd gedaan d.m.v. stellingen die werden aangeboden.  Flore gaat 
samenwerken met de SKH. De avond riep bij het personeel nogal veel 
vragen op. De manier waarop de stellingen werden gebracht was soms 
niet zo positief. Het lijkt ons handig om samen met het personeel een 
werkgroep te maken, zodat zij mee kunnen denken in het proces.  
Maak het zichtbaar waar iedereen bezig is binnen dit proces. Neem 
kleine stapjes en maak duidelijk waar je voor staat. 
  
Flore ontwikkelingen op bestuurskantoor: 
 
 De Raad van Toezicht heeft interviews afgenomen voor de toekomst. 
Ze  willen graag van wantrouwen naar vertrouwen. De Stichting heeft 
weer een duwtje in de rug nodig. Het stond allemaal een beetje stil.De 
directies willen er graag een algemeen directeur erbij. Er wordt door 
werkgroepen hard aan gewerkt. Er zal spoedig een verslag hiervan 
komen. Wel is er nu weer wat rust gekomen en daar is iedereen blij 
mee. 
 
Opzet oproep MR ouder lid.  
We zijn zeer tevreden over de opzet van Jeffrey. We willen graag dat 
het naar alle ouders gemaild wordt. Er zal aan Jorinde gevraagd 
worden of ze dit wilt doen. 
 
Communicatie naar ouders: 
Er wort nog steeds gezocht naar een goed programma. Op dit moment 
gaat Social Schools samen werken met Digiduif. Ouders vinden Digiduif 
erg prettig. Nu is het vaak moeilijk zoeken naar de juiste plek waar je 
informatie kan vinden. 
Deze samenwerking moet nog wel vorm krijgen. Nu zullen wij Digiduif 
weer meer in gaan zetten. 
 
 



 

 
16.51 Notulen van 15 november zijn goedgekeurd 
 
16.52  Er zijn geen punten binnen gekomen 
 
16.53 Geen mededelingen binnen gekomen.  
 
 
16.54 Wat verder ter tafel komt: 
                      Fijn dat Natasja ons wilt helpen tot aan de zomervakantie. 
 Taalbarriere met niet  nederlands sprekende ouders besproken. 

Hopelijk helpt Digiduif daar bij 
                      
 Rondvraag 
 Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 Om 20.45 uur sluit Esther de vergadering. 
 
De volgende vergadering is op 14 februari 
  


