
 

NOTULEN 
Medezeggenschapsraad KC Berglaren 

maandag 4 februari 2019 
 
Aanwezig:  
- MR: Femke Verhaaren (tot en met punt 5), Martijn Arts, Ruben van Veenendaal, Elles Gremmen, Sjouke van Kessel, 
Marlies Emonds, Marijke van der Horst, Cathy Meulenmeesters, Margo Franssen (notulant) 
- LOC: Dorien Willems (tot en met punt 5), Marieke van de Broek 
Afwezig mk:  
Eefje Vos, Michelle van Leerdam 

  

1. Opening 
Martijn opent de vergadering om 20:00. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Notulen vergadering d.d. donderdag 13 december 2018 
Geen aanvullingen. 
De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Post 
Ingekomen en uitgaande post:  
Geboortekaartje Gies (zoontje van Susan) + felicitatiekaart. 
 
4. Actiepuntenlijst 
Zie lijst onderaan deze notulen.  
Voorstelling themavond, Eefje heeft diverse instanties benaderd, wordt vervolgd.  
 
5. Mededelingen 
Kinderopvang (door Dorien) 
Dorien licht kort de stand van zaken toe: in de LOC hebben momenteel twee ouders zitting 
(Arjan en Marieke). Het is even afwachten hoe dit verder wordt ingevuld. 
Verder komen er horizontale in plaats van verticale groepen. Dat heeft soms als gevolg dat 
zowel pedagogisch medewerkers als kinderen in andere groepen/samenstellingen verder 
gaan.  
MT (door Femke) 
- IKC raad: Stand van zaken tot nu toe: vanuit de MR hebben enkele collega’s de GMR 
informatieavond rondom dit thema bijgewoond. Kort gezegd vormt de IKC raad dan een 
medezeggenschapsorgaan waarin twee afgevaardigden van de personeelsgeleiding MR, 
oudergeleding MR, LOC en pedagogisch medewerkers zitting hebben. De IKC handelt dan op 
volledig mandaat voor alle vier de geledingen. 
- Begroting: Deze is goedgekeurd en getekend. 
- Jubileum: Onze collega Riky werkt 25 jaar in de kinderopvang, vrijdag krijgt zij daarvoor een 
kleine receptie aangeboden. Sjouke verzorgt nog een felicitatiekaart vanuit de GMR. 
- Gymzaal: Het blijkt erg lastig om deze optimaal schoon te (laten) houden. Femke is met 
enkele ouders rondom dit hygiëne probleem in gesprek geweest. Als er geen geld vanuit de 
gemeente of GOO beschikbaar komt, zouden we moeten gaan uitwijken naar andere 
locaties, maar dat is niet wenselijk. Binnenkort vindt er weer overleg plaats met Ellen 
Nelissen, wordt vervolgd. 
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- Indeling van de groepen en formatie: Femke licht de stand van zaken toe. 
- Werkverdelingsplan: Dit is in aanbouw, Margo leest mee. Zo gauw het plan klaar is, komt 
het op de MR agenda. 
 
6. Leerlingpopulatie (door Marijke) 
Marijke reikt het analyseformulier leerlingpopulatie uit, wat we kort doornemen. 
We vinden het de moeite waard om dit te vergelijken met andere kindcentra binnen GOO. 
Marijke zorgt voor meer informatie hierover voor de volgende vergadering. 
 
7. Ouderraad (door Martijn) 
Geen inbreng. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Geen inbreng tijdens de rondvraag. Martijn sluit de vergadering om 21:15 uur. 

 
Datum volgende vergadering: Woensdag 10 april 2019 

 
Actiepuntenlijst 
 

 Wat Wie 

1 Ouderenquete opstarten Sjouke & Elles 

2 Informatie inwinnen leerlingpopulatie andere KC’s 
binnen GOO 

Marijke 
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