
 

NOTULEN 
Medezeggenschapsraad KC Berglaren 

Donderdag 13 december 2018 
 
Aanwezig:  
- MR: Martijn Arts, Eefje Vos, Ruben van Veenendaal, Michelle van Leerdam, Dorien Willems, Femke Verhaaren (tot en met punt 4), 
Sjouke van Kessel, Marlies Emonds, Marijke van der Horst, Cathy Meulenmeesters, Margo Franssen (notulant) 
- LOC: Marieke van de Broek 

  

1. Opening 
Omdat Martijn wat later aansluit, opent Ruben de vergadering om 20:00. De agenda wordt  
vastgesteld. 
 
2. Notulen vergadering d.d. donderdag 11 oktober 2018 
Geen aanvullingen. De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Ingekomen post  
Ingekomen post:  
- Overlijdenskaart van Marlies Verstappen. 
- Geboortekaartje van zoontje Nian van Sharon 
- Info MR 
Uitgaande post:  
- Kaart voor Ramon, Sem en Ties  i.v.m. het overlijden van Marlies 
- Kaart voor Sharon, Martijn, Ive en Juze i.v.m. geboorte Nian 
 
4. Mededelingen opvang 
Dorien stelt zich kort even voor. Daarna wordt nog het volgende besproken: De verhuizing  
van diverse groepen is bijna afgerond, dit was een hele klus.  
Dorien gaat vanaf nu in overleg met de LOC, die momenteel uit twee leden bestaat. Het zou  
wenselijk zijn, als daar een derde lid aan wordt toegevoegd.  
 
5. Mededelingen MT 
- Leerlingentelling 1 oktober 2018: 382 leerlingen in het onderwijs. Het leerlingenaantal loopt terug, 
vooral door verhuizingen en enkele verwijzingen. 
- Begroting 2018: Deze wordt besproken alsmede de factoren die hierbij een rol spelen. Op 9 januari 
zal Femke  deze met twee leden van de oudergeleding doornemen. 
- Voortgang proces professionele organisatie en structuur: Er zijn veel ontwikkelingen gemaakt. 
Vanwege CAO wijzigingen werken we onder andere voortaan met een werkverdelingsplan. Een gevolg 
daarvan is dat taken op een andere manier worden verdeeld. We hebben met behulp van de 
werkdrukgelden onder andere event managers aangesteld, die zich bezig houden met het organiseren 
van kindcentrumbrede activiteiten. Voor onderwijsinhoudelijke taken zijn beleidsgroepen geformeerd. 
Ook krijgen leerkrachten naar rato van hun werktijdfactor vervanging om werktijd te creëren. Ook is er 
een overzicht gemaakt met de terugkommomenten, dit werkt heel verhelderend. Daarnaast zijn we de 
zwakke en sterke punten van ons kindcentrum in beeld aan het brengen, om hier vervolgens 
actiepunten aan te kunnen verbinden. De omvang van de huidige werktijdfactoren omvat soms vier 
cijfers achter de komma, dit wordt voor nieuwe WTF’en alleen nog maar omschreven met tienden 
achter de komma.  
Tijdens de studiedag van 6 december hebben we tips en tools gekregen voor ons rekenonderwijs. 
- Vergadering van 4 juni: Deze vergadering wordt verzet naar woensdag 5 juni.  
 
6. Jaarverslag 2017 – 2018 
Het jaarverslag wordt uitgereikt. Aanvullingen graag doorgeven aan Margo. Als deze zijn verwerkt, 
wordt het verslag op de website geplaatst. 
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7. Evaluatie continurooster 
Er gaat binnenkort een evaluatie onder ouders en team plaatsvinden, deze wordt geïnitieerd vanuit de 
MR. Sjouke en Elles gaan deze enquête opstellen. Daarin nemen zij de uitkomsten van de evaluatie 
onder het team van dinsdag 18 december mee. Komende vergadering nemen wij deze enquête samen 
door. 
 
8. Thema-avond 
Er zijn al verschillende ideeën voor de thema avond. De beleidsgroep gezonde school is inmiddels bij 
elkaar geweest. Daar kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: Er mag een doorgaande lijn 
komen binnen opvang en onderwijs. Het lijkt een goed idee om een gastspreker uit te nodigen. We 
gaan voor een datum in het voorjaar. 
Eefje en Elles doen in de volgende vergadering een voorstel voor de invulling van deze avond en 
sluiten een en ander kort met Sjouke. Wordt vervolgd. 
  
9. Ouderraad 
Michelle brengt namens de OR het volgende in: 
- Informatie vanuit de OR: Het idee van de thema avond over voeding werd enthousiast ontvangen. 
- Jaarverslag 2017 – 2018: Dit is doorgestuurd.  
- Ouderbijdrage: De OR gaat deze wellicht heroverwegen. 
 
11. Inventariseren initiatieven/voorstellen van de MR 
Er zijn momenteel geen voorstellen vanuit de MR.  
 
10. GMR  
Martijn heeft de GMR stukken verspreid. In het verlengde hiervan gaan Marlies en Marijke namens de 
MR onze bezwaren naar de GMR terugkoppelen rondom de voorgenomen maatregelen met 
betrekking tot arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
 
12. Foto voor op de website 
Er is een groepsfoto voor op de website gemaakt. Marlies zal er in overleg met de ICT commissie voor 
zorgen, dat deze op de website komt. 
 
13. Rondvraag en sluiting 
Margo: Het anti-pest protocol is herschreven en dinsdag 11 december in de werkgroep pedagogisch 
handelen bekeken. Het gaat nog naar het team en komt dan op ouderportaal. 
Ruben sluit de vergadering om 21: 55 uur. 

 
Datum volgende vergadering: maandag 4 februari 2019 

 
Actiepuntenlijst 
 

 Wat Wie 
1 Aanvullingen jaarverslag 2017-2018 aan Margo doorgeven Allen 
2 Jaarverslag op website (laten) plaatsen Marlies 

3 Opstellen ouderenquête  Sjouke / Elles 

4 Voorstel invulling themavond Eefje / Elles 

5 Foto op website (laten) plaatsen Marlies 
6 Terugkoppeling GMR m.b.t. arbeidsongeschiktheidsverzekering Marijke/Marlies 
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