
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad (voorlopig) 
 
 
D.d. 14 februari 
Aanwezig: Jeffrey Bruins, Natasja Coevert ,  Esther Boskamp, Yvonne van der Deure 
en Steven de Wit (deels).Simone Rock,Linda van der Eijk-Ruis, Mabest Othman 
 

 

17-07    Om 19.30 uur opent Esther de vergadering. 
 
17-08  Voorstellen van potentiele nieuwe MR leden 
   
  Er hebben  3 personen zich aangemeld al potentieel MR lid. Deze 

 personen stellen zich voor. Ook de overige personen stellen zich  voor. 
 Deze 3 personen zijn: Simone Rock,Linda van der Eijk-Ruis en 
 Mabest Othman. De mail die Jeffrey had opgesteld heeft dus goed 
 gewerkt. 

 
17-09  De agenda wordt goedgekeurd. 

 
Agenda: Ontwikkeling Speerpunt. We gaan op in het kindcentrum. 
Deze is voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We willen deze leeftijd verder 
trekken dan de bassisschool. Op dit moment begeleiden we de 
kinderen zeer intensief. We willen dit graag doortrekken naar het 
middelbaar onderwijs. Zo kunnen wij onze kennis over deze kinderen 
beter doorgeven. Er komt zo ook een betere samenwerking met de 
kinderopvang. Je wordt ingeschrevenbij het kindcenrtum en dan ga je 
automatisch verder naar een van de bassisscholen. Er komt dan het 
zelfde pedagogisch klimaat.Er zijn verschillende werkgroepen  mee 
bezig. De guppie ochtend wordt nog verder uitgewerkt. 
Er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Volgende week komt er een 
gesprek met het kindcentrum en de beide besturen van de 
basisscholen. 
Open dag:  Deze werd druk bezocht. We hebben nu al 3 
aanmeldingen. We verwachten er meer. Folders en Facebook hebben 
goed gewerkt. 
Social Schools.Op de studiedag krijgt het personeel uitleg hierover. De 
berichten kunnen worden afgeschermd. De veiligheid is meer 
gewaarborgd. De ouders krijgen na de vakantie informatie hierover. 
Vervanging leerkrachten:De zieke collega's konden steeds vervangen 
worden.Er waren steeds invallers genoeg. 
Procedure MR leden: Steven vertelde dat er een stuk van de MR ligt 
dat nog niet volledig was ingevuld. We denken dat de GMR ons een 
stuk moet toesturen. ( punt voor de volgende vergadering) Esther vraag 
dit na bij Miranda. 
We zijn blij met 3 nieuwe leden. We gaan werken met aspirant leden. 
Veel frisse ogen. Er is een fijne sfeer en samen gaan we voor een doel. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.10 Notulen van 17 januari worden na het veranderen van  twee 
schrijffouten  goedgekeurd. 

 Jeffrey was de vergadering vergeten.  
 
17-11 Het nieuwe wachtwoord voor het Floreveld  wordt 

nogmaalsdoorgegeven. Verder zijn er geen ingekomen stukken of 
mededelingen. 

 
17-12 Punten van de O.C. Geen mededelingen 
17-13 Wat verder ter tafel komt: We bespreken met elkaar hoe iedereen de 

vergadering heeft ervaren. Heidi heeft nog een paar punten voor een 
gesprek,maar die verplaatsen we naar de volgende vergadering. 

 Punten voor de volgende vergadering 
 Heidi is naar een bijeenkomst over het kindcentrum geweest en wil dit 

graag met ons delen. Ook kan Steven ons dan wat meer vertellen over 
zijn gesprekken. 

 Contact met de MR van de Hasselbraam. 
 Zichtbaarheid en bereikbaarheid van de MR leden. 
 De MR statuten. 
 
 
 Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
 De volgende vergadering is op 14 maart 
  
  


