
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad 
 
 
Datum:12 september 2017 
Aanwezig: Yvonne van der Deure, Steven de Wit(deels), Simone Rock, Mabest 
Othman, Heidi Heemsbergen, Esther Boskamp, Jeffrey Bruins, Linda van der Eijk-
Ruis en Marlinda Botterhuis 
 
 

17-39   Opening: Om 19.30 uur opent Esther de vergadering.  
  
 
17-40 Agendapunten met directie: 
 Rapport kwaliteitszorg: We kunnen het rapport positief zien, inspectie 

denkt mee aan verbeterpunten. Leerkrachten vonden het bezoek pittig. 
Het gesprek daarna was verhelderend. De verbeterpunten zijn punten 
waar de school iets aan heeft. We hebben het nog even over de 
communicatie. Ouders zien iets melden bij de directie als een drempel. 
Er wordt eerder iets op het schoolplein besproken dan dat het bij 
directie gemeld wordt. 

 Ontwikkelingen Speerpunt: De Blauwe loper gaat niet met SKH 
samenwerken. de Blauwe loper kiest voor een andere kinderopvang. 
De SKH  wil niet samenwerken met een andere kinderopvang.Dit heeft 
te maken met het verdienmodel. Directie van de Zeppelin en de 
Hasselbraam zien het graag anders. Helaas strandt het op politieke 
gronden. 

 Vergaderdata: Heidi heeft een overzicht gemaakt met vergaderdata 
voor komend schooljaar: 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 
januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni en 10 juli. 

  
17-41 Notulen 20 juni: De notulen zijn vastgesteld. 
 
17-42 Terugkoppeling MR scholing: Wanneer hier meer over bekend is, 

wordt dit rond gemaild. 
 
17-43 Ingekomen stukken / mededelingen: Geen 
 
17-44  Mededelingen OC: Er is nog geen vergadering geweest. 
 
17-45 Wat verder ter tafel komt en rondvraag: 
 VOCuren: Yvonne heeft een vraag over de VOC-uren (uren voor 

voorbereiding, overleg en correctie). Deze zijn van 45% naar 43% 
gegaan. Steven geeft aan dat dit klopt en dat het verder niet van invloed 
is. 

 Wachtwoord: Er is een wachtwoord rondgemaild waarmee je 
GMRzaken kunt inlezen op het Floreveld. 



 

 Geen verkiezing: Op dit moment hebben 5 ouders en 3 leerkrachten 
zitting in de MR. Wij vinden dit allen geen probleem, er komt dus geen 
verkiezing. 

 Jaarplanning MR: We nemen een format van een jaarplanning door, 
dit willen wij als leidraad gaan aanhouden. Een aantal zaken worden 
verplaatst of weggehaald. Linda zal dit verder uitwerken. 

 Kennismakingsgesprek: Ouders geven aan dat ze een info-avond 
missen, ze vinden het fijn om alle ouders van de klas te ontmoeten en 
informatie over de klas te ontvangen. 

 Activiteiten met fiets: Voor ouders komt het niet altijd uit als een kind 
een fiets nodig heeft bij een schoolactiviteit. Bijvoorbeeld wanneer een 
oppas na school met de auto komt en voor kinderen die verder van 
school afwonen. Linda koppelt dit terug naar directie. 

 
 Volgende vergadering: 
 * Ambitiegesprek invullen 
 * MRfoto maken 
 * Stukje jezelf voorstellen in de MR voor in de nieuwsbrief 


