
Notulen MR-vergadering – woensdag 14 november 2018 

Locatie; Ichthusschool 

Tijd; 19.45 uur 

 

 Woensdag 14 

november 2019 

Besproken Actiepunt 

1

. 

Opening door Ink  

 

 

Voorstelrondje voor 

nieuw MR-lid 

Marieke Buurman.  

God laat mij en ons niet in de steek. (Stukje uit 
Jesaja) Ook met het oog op de nieuwe 
ontwikkelingen en uitdagingen; God is erbij en Hij 
voorziet! 

 

 

 

 

 

 

2

. 

Goedkeuring 

agenda, ingekomen 

stukken / 

mededelingen 

Focusbijeenkomst; Jolanka vraagt zich af of ze de 
avond over de ‘ Door-ontwikkeling van de HSN’ 
kunnen voorbereiden. Peter; Schoolplan, 
strategisch plan vanuit bestuur (Jan Blonk). 
Bestuur; komende vier jaar willen we ons gaan 
focussen op ….. Daar mogen ouders/kinderen bij 
meedenken.  

Naómi; Laatste 
managementcontract 
mailen naar Jolanka en 
Marieke  

3

. 

Notulen MR / GMR GMR; Ellen vat kort samen waar afgelopen GMR-
vergadering over ging.  

Notulen aangepast. 

Volgende vergadering; Op- en/of aanmerkingen 
wat betreft notulen doorgeven per mail. Winnen 
we tijd. Alleen de actiepunten bespreken of ze 
gedaan zijn.  

Vraag aan Peter; Privacywet; moeten ouders nog 
wat invullen? 

Er komt nog een berichtje in de nieuwsbrief; 
formulier mee (geef je toestemming om met 
naam/foto in de nieuwsbrief te staan, op 
Facebook enz.) waarbij je toestemming geeft of 
niet. HSN kiest ervoor dat je kind óf wel óf niet 
met naam en/of foto in de publiciteit.  

Actiepunt; In de 
nieuwsbrief vermelden 
dat het jaarverslag 
beschikbaar is op de 
website. 

Naómi; Notulen 
vergadering 24-09-2018 
op de website (mailen 
naar André).  

4

. 

Actielijst vanuit 

vorige MR-

vergadering 

Actiepunten uitgevoerd.  

5

. 

Status Mr geleding / 

lijst van aftreden (zie 

schema onder 

agenda) 

 

Nicolette ligt toe dat zij eventueel tóch in de MR 
wil blijven omdat Marieke van de Ketterij graag 
stopt. Om de stabiliteit te waarborgen. 

Voor de zomervakantie is naar ouders 
gecommuniceerd dat Nicolette uit de MR gaat. 
Nu wil zij dus wel blijven. Hoe communiceren we 

Actiepunt; over twee 
vergaderingen spreken 
over de rol van Marieke 
Buurman (nu MR-lid, wie 
weet over een aantal 



dit goed naar ouders toe? Hoe gaat dit ‘ 
wettelijk’? 

Nicolette geeft aan dat, als zij het goed 
verantwoorden naar ouders (ze mag immers haar 
termijn nog 1 keer verlengen) dit prima kan. 
Overige MR-leden beamen dit en stemmen in 
met het plan om de termijn van Nicolette te 
verlengen. Zij blijft in eerste instantie voorzitter. 
Wie weet in de toekomst neemt een andere MR-
ouder deze rol over. We nemen dus afscheid van 
Marieke van de Ketterij.  

Ellen; Ze zoeken nog iemand voor in de BAC om 
mee te denken (christelijke ouder!) naar een 
opvolger voor Jan Blonk. Iemand uit de GMR. Ink 
Bouma is benaderd. Denkt daar nog over na.  

vergaderingen een 
andere rol).  

 

Actiepunt; In de 
nieuwsbrief dat 
Nicolette blijft en 
Marieke afscheid neemt 
(Nicolette geeft een 
voorzetje). 

Actiepunt; Naómi mailt 
André; zorgen dat de 
foto's van alle MR-leden 
op de website komen.  

Goede data van de 
vergaderingen op de 
website.  

6

. 

Lerarentekort  

Ichthusschool + 

Personeel  

Groep 7; op dinsdag is de vacature ingevuld door 
oud-stagiaire Suzanne.  

Groep 5; De verwachting is dat Erica per 1 jan. 
Ook met verlof gaat (ipv februari) ivm 
gezondheidsklachten. Vacature voor 2 dagen. 

Groep 6; Naómi gaat met de kerstvakantie met 
verlof. Rianne heeft een fulltime baan 
aangeboden gekregen en deze aangenomen. Na 
de kerstvakantie is er dus een fulltime vacature 
(Naómi komt rond de meivakantie terug). 

Er zijn 4 gegadigden waar gesprekken mee 
gevoerd zijn of nog mee gevoerd worden. Dit is al 
een wonder op zich (erg moeilijk om goede 
leerkrachten te krijgen). Kwaliteit staat voorop. 
Het zou kunnen dat groepen gesplitst gaan 
worden om de kwaliteit te kunnen blijven 
bieden.  

 

7

. 

Plan van aanpak RIE André van de Louw is hier verantwoordelijk voor.  

Heeft vorig jaar met moeder Ink Bouma een 
rondje door de school gelopen wat betreft 
veiligheid. Aan de hand daarvan dingen opgepakt 
en besproken met Peter.  

Ontruimingsoefening gehad (bekend). 
Binnenkort weer 1 (niet bekend).  

BHV-nascholing staat op de planning voor 
januari. 

(Ongelukje gehad bij gym, met leerling S. Was 
niet te voorkomen. Ook dat hoort bij de Arbo.) 

Naómi ; André; is er een 
verslaglegging van de 
RIE? Wat zijn de doelen 
van dit schooljaar? 

Wordt er geëvalueerd 
op de 
ontruimingsoefening?  

Punt doorschuiven naar 
de volgende 
vergadering.  



8

. 

Speerpunten (Leren 

leren, thematisch 

werken, rapportage) 

Rapportage; dit jaar nog geen actie op 
ondernomen. Leren leren ook niet (zijn we wel 
mee bezig maar nog geen expliciete aandacht 
gekregen). 

Thematisch werken; In de studiedagen wordt 
aandacht besteedt aan de doorlopende lijn van 
thematisch werken (Startactiviteiten – 
Kennisoogst – Onderzoeksvragen – 
Leeractiviteiten – Afsluiting). Tijdens de 
studiedagen staat er steeds 1 onderdeel centraal 
die wordt uitgewerkt. 

Thema’s worden op de studiemiddagen per 
bouw voorbereid. Dit wordt heel positief ervaren 
door de collega’s. Thematisch werken staat 
steeds steviger op de Ichthusschool.  

Nicolette vraagt zich af hoe nieuwe leerkrachten 
het thematisch werken tot zich kunnen nemen. 
Ellen geeft aan dat nieuwe leerkrachten een 
maatje toegewezen krijgen die hen daarin 
meenemen.  

Marieke B. vraagt hoe we de doelen waarborgen. 
Daar zijn we wel mee bezig (doelen betrekken bij 
de thema’s) maar ook kunnen verantwoorden en 
vastleggen. Ook nog verder in ontwikkelen.  

 

 

 

9

. 

Zorgplan Passend onderwijs HSN. 

Zorgstructuur besproken. Kinderen worden niet 
zomaar doorverwezen naar het speciaal 
onderwijs. Worden eerst heel wat acties op 
ondernomen. Zorg verspreiden over de scholen 
binnen de vereniging. Nicolette geeft aan dat 
Intraverte (werkzaam binnen de school) positief 
bekend staat. Hoort niet bij de school maar toch 
super dat ze in onze school zitten (ruimtegebrek).  

Nicolette; advies: als je kind iets heeft, 
communiceer dit dan naar ouders. Nu soms lastig 
met spelen.  

 

10

. 

Achterbanraadplegin

g door 

oudergeleding 

Groene heuvels; Als het goed weer is mogen de 
touwen los (door de leerkracht) en mogen de 
kinderen daarop spelen. 

Als het slecht weer is, touwen eromheen, en de 
leerkrachten handhaven.   

Bij de kleuterkant komt kunstgras (is geen 
vervangen aan).  

 

1

1

. 

Communicatie vanuit 

MR, Wat komt er in 

de nieuwsbrief? 

Verwijzing naar het jaarverslag.  



 

12

. 

Rondvraag Ellen; Als er nog specifieke zaken in het profiel 
van de BAC moet komen te staan, graag mailen! 

 

 

13

. 

  Sluiting   

 

Actiepunten; 

  Naómi; managementcontract mailen naar Jolanka en Marieke ter voorbereiding op de 
focusbijeenkomst van de HSN 

 Peter; in de nieuwsbrief vermelden dat het jaarverslag te lezen is op de website 
 Naómi; André mailen (ICT-er); 

o MR-geleding op de website aanpassen (namen en foto’s) 
o MR-vergaderingen data op de website 
o Notulen van R-vergadering 24-09-2018 op de website 

 Nicolette; levert een stukje aan voor de nieuwsbrief met de verantwoording waarom zij toch in de MR 
blijft. Ook vermelden dat Marieke van de Ketterij is ‘ vertrokken’  

 Naómi; André mailen wat betreft RIE 

 Agendapunt RIE doorschuiven naar volgende vergadering 
 Allen; Heb je nog speciale zaken die in het profiel van de vacature van de BAC moet staan, dan graag 

z.s.m. mailen 

 

Rooster van aftreden / samenstelling MR  

Naam Functie Aanvang Aftredend Herkiesbaar? 

Nicolette van de 

Kamp 

voorzitter Juni 2015 Juni 2018 ja 

Naómi van den 

Berg 

secretaris MR september 2015 juli 2018 ja 

Ellen Morren afgevaardigde 
leerkracht naar 

GMR 

september 2017 juli 2020 ja 

Jolanka Kok lid MR/ 

penningmeester 

September 2018 September 2021 ja 

Marieke van de 

Ketterij 

afgevaardigde 

ouder naar de 
GMR 

Oktober 2013 Oktober 2019 nee 

Ink Tadema Afgevaardigde 

ouder naar de 

GMR 

juni 2017 juni 2020 ja 

Peter Antes vertegenwoordig

er bevoegd gezag 

  nvt 



Marieke 

Buurman 

Lid MR November 2018 November 2021 ja 

 

 

 


