
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad (voorlopig) 
 
 
D.d. 11 april 2017 
Aanwezig:   Esther Boskamp, Yvonne van der Deure, Steven de Wit(deels).Simone 
Rock, Mabest Othman,Heidi Heemsbergen,Natasja Coevert en Linda van der Eijk-
Ruis 
 

 

17-21    Om 19.30 uur opent Esther de vergadering.  
   
 
17-22  Ontwikkelingen Speerpunt: Er komt weer een nieuwsbrief. De  

 besturen zijn nog steeds in gesprek over de samenwerking. Het 
 gesprek loopt positief. Ze hopen voor de zomervakantie duidelijkheid te 
 kunnen geven. Het blijft bij ons op de agenda staan 

 
 Schoolondersteuningsprofiel: Flore heeft dit document aangeboden, 

zodat iedere school vanuit dit document kan werken. Je hebt als school 
een inspanningsverplichting. Met dit document kan je als school 
aangeven welk onderwijs en welke ondersteuning je kan aanbieden.Het 
moet voor 1 mei ingeleverd worden. Er komen wat verander punten 
naar voren. Deze graag doorgeven aan Steven, zodat  hij dit document 
op tijd kan aanpassen. Daarna wordt het nogmaals aan de MR 
aangeboden. 

 Contactavond:Heidi is naar deze avond geweest. Daar waren twee 
presentaties. Een ging er over de brede school. De andere ging over de 
communicatie met ouders. Het kindcentrum is al gestart. Hoe worden 
de ouders verder ingelicht. Wat wordt de taak van de MR. We hebben 
hier over gesproken. We wachten eerst af wat er uit de gesprekken 
komt die nog gaande zijn tussen de besturen. Als dit duidelijk is dan 
kunnen we bespreken wat onze rol gaat worden. 

 Communicatie met de ouders is en blijft een belangrijk punt. We 
brainstormen hoe of we dit vorm kunnen gaan geven. 

 Samenwerking met de Hasselbraam en de tuinfluiter. Ook bij dit 
punt wachten we nog af wat er uit de gesprekken tussen de besturen 
komt 

 MR scholing: Heidi heeft een blad waar alle rechten en plichten van de 
MR op staan. Zij stuurt deze documenten door.Simone vervangt Heidi 
bij de tweede contactavond. 

 
17-23 MR notulen: Na twee spaties te veranderen wordt deze goedgekeurd. 
 
17-24 Ingekomen stukken/mededelingen: Niets binnen gekomen. 
 
17-25 Mededelingen OC: Nog geen vergadering gehad. 
 
 
 



 

 
 
 
 
17-26 Wat verder ter tafel komt en rondvraag: geen punten. 
  
 De volgende vergaderingen  zijn  op 23 mei en 20 juni 
  
  


