
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad  
 
 
Datum: 13 februari 2018 
Aanwezig:  Simone Rock, Mahbest Otman, Linda v.d. Eijk-Ruis, Esther Boskamp, 

Yvonne van der Deure, Steven de Wit (deels) en Nanda Dijkshoorn 
(deels) 

Afwezig: Jeffrey Bruins, Heidi Heemsbergen 
 

 

18-09  Om 19.30 uur opent de vergadering. 
 
18-10  De agenda wordt goedgekeurd. 
 
18-11 Informatie Samenwerkingsverband. 
 Nanda Dijkshoorn is bij de vergadering uitgenodigd om wat meer te 

vertellen over het samenwerkingsverband en de mogelijkheden 
daarvan. Met de komst van de Wet Passen Onderwijs is er veel 
veranderd. Er zijn geen zogeheten “Rugzakjes” meer maar er wordt nu 
gewerkt met arrangementen. 

 De Zeppelin is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Noord-
Kennemerland. Daar is een onderwijsconculent werkzaam waarbij wij 
als school arrangementen voor kinderen kunnen aanvragen wanneer de 
basiszorg van onze school niet toereikend is. Er vindt dan een MDO 
(MultiDisiplinair Overleg) plaats met de onderwijsconsulent, Nanda, de 
ouders en eventuele andere specialisten plaats om de vraag in kaart te 
brengen. Er wordt een Topdossier aangelegd om in te dienen waardoor 
er geld beschikbaar gesteld kan worden. Deze procedure vergt erg veel 
tijd en is niet gebruiksvriendelijk maar bij ons samenwerkingsverband 
wel verplicht. Dit moet iedere 20 weken weer geevalueerd worden en 
indien de zorg door moet lopen moet het dossier opnieuw gemaakt en 
ingediend worden. 

 
18-12  Directie: 

Speerpunt: op 18 januari jl. heeft er overleg plaats gevonden en vanuit 
daar is besloten om de stekker uit het Speerpunt te halen. Dit betekent 
dat er niet één gezamenlijk kindcentrum komt. Dit heeft als gevolg dat 
zaken als de open dagen niet meer gezamenlijk worden gedaan. Over 
de verdere gevolgen wordt in de voorjaarsvakantie gesproken. Wel 
heeft de Blauwe Loper aangegeven niet zelf een opvang te starten. Dit 
zal dus gezamenlijk blijven. 

  
 Groepsbezetting:  
 Na de voorjaarsvakantie komt er een nieuwe groep: 1/2D. Hierin komen 

alle nieuwe kinderen en deze klas wordt aangevuld met oudste 
kinderen uit de groepen 2. Er wordt gestart met 5 nieuwe kinderen en 
aan het einde van het schooljaar zijn het er minimaal 20. 

 Juf Heleen gaat voor deze groep staan. 



 

 Juf Renske en Juf Desiree gaan meer werken waardoor het gat in die 
groepen opgelost is. 

 
 Actiepunten vorige notulen: 
 De actiepunten zijn doorgenomen. 
 Aantal zaken schuiven door i.v.m. de afwezigheid van Heidi en Jeffrey. 

- De website is nog steeds niet op orde. Op de agenda voor de 
volgende vergadering bij het stuk met directie. 

- Er is een afspraak gemaakt met de nieuwe partij voor de RI&E. 
- Esther heeft een oproep gedaan binnen het team voor de MR, maar 

dit heeft geen resultaat gehad. Esther gaat er nu een noodoproep 
van maken. 

 
18-13 Notulen 9 januari: kleine wijziging, verder goedgekeurd 
 
18-14 Agenda zonder directie. 
  

- Voortgang actie verkeerssituatie: schuift door naar de volgende 
vergadering door de afwezigheid van Heidi en Jeffrey. Mahbest gaat 
wel Heidi benaderen of ze nog hulp kunnen gebruiken. 

   
 - Medezeggenschapsregelement. Iedereen heeft het document 

ontvangen. Is heel algemeen waarbij wij alleen artikel 3 kunnen 
invullen/veranderen. Is bij deze akkoord en kan getekend retour. 

 
18-15 Ingekomen stukken/mededelingen. 
 Er zijn geen stukken binnen gekomen. 
 
18-16 Mededelingen O.C. 
 De huidige voorzitter stopt per het nieuwe schooljaar. Ze hopen dit 

intern op te kunnen lossen maar zoeken nog wel nieuwe, enthousiaste 
ouders. 

  
18-17 Wat verder ter tafel komt. 
  - 14 maart wordt er gestaakt 

- Mahbest is bij de MR cursus geweest. Hij geeft aan veel informatie te 
hebben gekregen en er veel van geleerd te hebben, maar dat er ook 
veel slecht toepasbaar/ niet haalbaar is in de praktijk. Tips vanuit de 
scholing: 

 MR budget besteden of schenken aan de school 
 Vergaderen week na de GMR vergadering. Op de agenda van 

de volgende vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Actiepunten: 
 

Wie Wat Wanneer 

Steven/ Jorinde Updaten website Z.s.m. 

Heidi/ Jeffrey Brief richting politieke partijen 13 Maart 

Esther Noodoproep plaatsen voor nieuw 
MR -Lid binnen de 
leerkrachtengroep. 

z.s.m. 

Steven/Heidi Doornemen van de begroting 19 februari  

Esther Thema verkeersveiligheid 
bespreken met meester Stendert 

13 maart 

   

 
  

  


