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               MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

NOTULEN                 

Onderwerp     : Vergadering MedezeggenschapsRaad  

                      Datum:          Maandag 19 april 2021 

          Aanvang:      19:00 uur 

          Einde:            21:00 uur 

          Notulist:        Marlijn Kodde 

          Voorzitter:    Gülay Maden 

          Locatie:          Digitaal ‘’teams’’ 

 

Aanwezig           : Gerdine van Wilgenburg (waarnemend directeur) 

                            : Sabine van Vugt, Lenny van Gastel en Marlijn Kodde (vertegenwoordiger team) 

                            : Sandra Damen, Rosita Kreté en Gülay Maden (vertegenwoordiger ouders) 

Genodigden      :  

Afwezig              :  Rosita Kreté 19:30 uur aanwezig 

 

1. Opening en vaststelling 
Rosita sluit later aan. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Notulen vergadering 22-3-2021 
Raam bestickering aanpassen in de vorige notulen. De notulen zijn goedgekeurd en kunnen verstuurd 

worden naar Anouska om op de website geplaatst te worden. 

 

3. Mededelingen & ingekomen stukken (directie/MR)  

 Ontwerp bestickering schoolgebouw: Een voorlopig ontwerp van de bestickering wordt 

getoond. Er zijn al meerdere ontwerpen voorgelegd aan het groepje leerkrachten die hierover 

meedenken. De ouders vragen of de naam van de school groter geplaatst kan worden. Dit is erg 

lastig, vanwege de grote verscheidenheid aan ramen. De molen associëren ouders niet direct met 

een basisschool. De vraag wordt gesteld of het mogelijk is om een klimrek of een glijbaan toe te 

voegen. Gerdine legt uit dat we ervoor gekozen hebben om ‘Samen Buiten Leren’ te willen uitstralen 

met de bestickering. We zijn het erover eens dat we de molen eruit willen halen, hij is niet goed 

herkenbaar. Kinderen die aan het spelen zijn in een moestuin of veld zonnebloemen zou een mooie 

toevoeging zijn, bijvoorbeeld met een ballon of vlieger in de handen waar het logo of naam 

nogmaals zichtbaar is. 

 Vernieuwing website: Marlijn laat de vernieuwde website zien en heeft aan de ouder- en 

teamgeleding gevraagd of zij nog op- en/of aanmerkingen hebben. Doel van de website is 

voornamelijk nieuwe ouders informeren. Ouders en teamleden geven aan dat het overzichtelijk en 
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duidelijk is. Op 30 april willen we de website ‘live’ hebben. Een aantal punten die we nog gaan 

onderzoeken: 

1. Wanneer op de telefoon de website geopend wordt, merken we op dat de foto’s niet zichtbaar 

zijn omdat onze naam en slogan erdoor heen geschreven staan. Dit was ons als ICT’ers ook 

opgevallen en zijn vragen die we gesteld hebben aan het support team van Social Schools om dat 

aan te passen.  

2. Een ouder geeft aan dat het omslachtig is om op het plus-teken (+) te moeten klikken. We gaan 

bekijken of het mogelijk is om het menu met subkoppen direct te openen wanneer op het 

hoofdmenu (bijv. praktische info) geklikt wordt.  

3. Een ouder geeft aan of het mogelijk is om de tijden bij buitenschoolse opvang (voorschools en 

naschools) te vermelden. 
Afgesproken: Marlijn zorgt ervoor dat er nog een groepje ouders naar de nieuwe website gaat kijken 

om feedback te krijgen. 

 

4. Formatie (groepsindeling) 
Gerdine toont de groepsindeling voor volgend schooljaar met het aantal leerlingen die er ongeveer in de 

groepen komen te zitten. Hier zijn nog geen namen aan verbonden. Dit delen we bij de laatste MR 

vergadering. We moeten inleveren op formatie wat inhoudt dat we geen twee kleutergroepen kunnen 

formeren. Er zal drie ochtenden in de week een schakelgroep uit de kleutergroep gehaald worden. Verder 

kunnen we van elk leerjaar één groep formeren.  

Ouders geven aan dat er mooie kleine groepen behouden kunnen worden. Ook kunnen alle vaste 

personeelsleden blijven. Dit is fijn voor de leerkrachten en leerlingen, geven ouders aan.  

Ouders hebben adviesrecht en het personeel heeft instemmingsrecht. Personeel stemt in met de getoonde 

formatie.  

In de middagen blijven we groepsdoorbroken thematisch werken. Helaas heeft dit een grote periode en 

momenteel vanwege Corona niet kunnen plaatsvinden, maar dit wordt als positief ervaren. Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid over een groep leerlingen, waarbij we de leerlingen steeds meer een passend aanbod 

kunnen bieden met meerdere vakgebieden geïntegreerd. Ouders krijgen thuis ook positieve verhalen van 

hun kinderen te horen. 

 

5. Verkiezing voor nieuwe MR leden   
Voor Sandra is dit het tweede schooljaar en wil graag blijven binnen de oudergeleding. Gülay en Rosita gaan 

de MR verlaten. Rosita gunt het andere ouders en stelt zichzelf niet opnieuw verkiesbaar. Sabine stelt haar 

plekje beschikbaar onder de teamgeleding. Zij zit al ongeveer 9 jaar in de MR. Voor Marlijn is dit het tweede 

schooljaar. Voor Lenny is dit het eerste schooljaar. Zij willen beiden blijven. Binnen het team gaan we 

opnieuw vragen wie Sabine wil vervangen. 

We gaan via Social Schools een poll starten waarbij de drie ouders die zich verkiesbaar stellen zichzelf kort 

zullen voorstellen en aangeven waarom zij in de MR willen. Wij gaan de uitslag niet publiekelijk in procenten 

delen met de gehele school.  

Gülay gaat samen met Lenny de drie verkiesbare ouders benaderen om een Teams vergadering te hebben 

en de procedure uit te leggen. Zij bespreken of ouders een korte pitch in een video willen opnemen of dat 

het een geschreven tekst wordt met een foto erbij. Op 26 april zetten we de verkiezingen open via Social 

Schools, zodat alle ouders kunnen stemmen. Op 30 april sluiten de verkiezingen en zijn de twee ouders met 

de meeste stemmen samen met Sandra de nieuwe vertegenwoordiging binnen de oudergeleding. Voor de 

ouder die afvalt is het mogelijk om volgend schooljaar zichzelf opnieuw verkiesbaar te stellen, aangezien het 

dan het derde jaar is dat Sandra in de MR zit. Ook Sandra kan zichzelf op dat moment opnieuw verkiesbaar 

stellen. 

Voor de laatste vergadering nodigen we de twee nieuwe ouders uit aan het begin van de vergadering om 

kennis te maken, de nieuwe data voor volgend schooljaar te plannen en de rollen te verdelen. 
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6. Rondvraag/opmerkingen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

Actiepuntenlijst: 

 

 

 

 

 

 

Wat?  Wie?  Voor wanneer?  
Vastgestelde notulen van 22-03-21 doorsturen naar 
Anouska. 

Marlijn 20-04-2021 
 

Versturen van nieuwe website naar Marian dat zij dit met de 
OR ouders kan bespreken om feedback op te krijgen. 
Feedback via de mail versturen naar Marlijn of Nikki. 

Marlijn 20-04-2021 

Versturen van een reactie via MR emailadres bij 
aanmeldingen voor de MR. 

Gülay 23-04-2021 

Teams moment plannen met de drie ouders die zich 
verkiesbaar hebben gesteld om te bespreken of zij een korte 
pitch op video willen opnemen of een kort stukje willen 
beschrijven met een foto erbij. 

Gülay en Lenny 23-04-2021 

Bericht plaatsen met poll (stemming) van de verkiesbare 
ouders binnen Social Schools waarbij beschreven staat dat 
alle ouders kunnen stemmen (verkiezingen sluiten op 30 
april 23.59 uur). 

Marlijn 26-04-2021 

Uitzoeken binnen Google Maps of we zichtbaarder kunnen 
worden. 

Marlijn 14-06-2021 

Uitzoeken of ons logo compleet gemaakt kan worden aan 
Comm. Bosch van Drakesteinlaan. 

Gerdine met Leon bespreken 
voor 14-06-2021 

Talentenbank op de agenda zetten, hoe staat het ervoor, 
hebben leerkrachten actief ouders benaderd, wat heeft dit 
al opgeleverd? 

Gülay 14-06-2021 

Definitieve formatie / groepsbezetting op de agenda zetten 
op de laatste agenda. 

Gülay 14-06-2021 


