
 

NOTULEN 
Medezeggenschapsraad KC Berglaren 

Woensdag 10 april 2019 
 
Aanwezig: Femke Verhaaren (tot en met punt 5), Eefje Vos, Michelle van Leerdam, Ruben van Veenendaal, Sjouke van 
Kessel, Marlies Emonds, Marijke van der Horst, Cathy Meulenmeesters, Margo Franssen (notulant) 
Afwezig mk: Martijn Arts, Dorien Willems, Elles Gremmen 

  

1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20:00 uur De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Notulen vergadering d.d. maandag 4 februari 2019 
Geen aanvullingen. De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Post 
Ingekomen: Info MR 
uitgaande post: - 
 
4. Arbo risico-inventarisatie (Eric) 
Eric licht het plan van aanpak -gebaseerd op de risico inventarisatie- dat onlangs is gemaakt 
toe. Dit bevat enkele aandachtspunten aan het gebouw (denk aan rookmelders). Ook zijn de 
resultaten van een vragenlijst onder het personeel hierin meegenomen. 
Inspecteur Jitske Postma van Human Capital Care heeft een en ander goedgekeurd. 
 
5. Actiepuntenlijst 
Zie lijst onderaan deze notulen.  
 
6. Mededelingen (Femke) 
Kinderopvang 
Geen mededelingen. 
Onderwijs  
- Indeling groepen: Het formeren van alle groepen is in volle gang. Vanwege zeer gevarieerde 
aantallen binnen verschillende jaargroepen zijn er verschillende keuzemogelijkheden die 
worden overwogen. 
- Werkverdelingsplan: Dit is tijdens de studiedag van 8 april met het team besproken en 
daarna aangepast. Er is goedkeuring van het team waardoor de PMR bij deze instemt met 
het werkverdelingsplan.  
- Werkdrukmiddelen: Het plan om deze in te zetten is ook tijdens de studiedag van 8 april 
met het team besproken, de PMR stemt ook hiermee in. Belangrijke items hieruit zijn: 
blijven inzetten van eventmanagers, faciliteren van extra werktijd voor leerkrachten en 
wellicht ambulante begeleiding op ICT gebied. 
- Vakantierooster 2019-2020: Wordt kort besproken.  

- Doelen schooljaar 2019-2020: Aandachtspunten: Handelingsgerichte procesdiagnostiek 
(HGPD), opbrengstgericht passend onderwijs (OPO) en pedagogisch tact. 
- IKC raad: Wellicht wordt deze voor het vergaderjaar 2019-2020 gevormd vanuit de huidige 
MR en LOC. Sjouke en Marijke gaan alvast vergaderdata op de jaarkalender inplannen. 
Tijdens de komende vergadering proberen we helder te hebben wie van de huidige MR en 
LOC leden en van de pedagogisch medewerkers eventueel zitting willen nemen in de IKC 
raad. 
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7. Leerlingenpopulatie op andere scholen 
Marijke heeft navraag gedaan naar de leerlingpopulatie op andere scholen. Gezien het feit 
dat dit erg privacy gevoelig is, is het erg lastig om daar inzicht in te krijgen.  
Wel heeft het wellicht meerwaarde als IB’ers onderling afstemmen waar kindcentra elkaar 
tegemoet kunnen komen en ondersteunen in zorg en de vragen die we delen. 
 
8. Ouder-enquête  
Er is een vragenlijst opgesteld waarin ouders hun mening kunnen geven over de schooltijden 
en de pauzes. Deze lijst wordt in de vergadering bijgesteld, Margo past een en ander aan. De 
vragen worden binnenkort via ouderportaal beschikbaar gesteld. Hoe we het team hierin 
meenemen wordt nog verder bekeken.  
Wordt vervolgd. 
 
9. Thema-avond  
28 mei, 19:30 uur tot 20:30 uur: Voedingsdeskundige Marleen van Veldhoven komt deze 
avond verzorgen. 
 
10 Ouderraad 
Geen aandachtspunten vanuit de ouderraad. 
 
11 Rondvraag en sluiting 
Geen inbreng tijdens de rondvraag. Ruben sluit de vergadering om 21:25 uur. 

 
Datum volgende vergadering: Dinsdag 4 juni 2019 

 
Actiepuntenlijst 
 

 Wat Wie 

1 Vergaderdata IKC raad plannen Sjouke en Marijke 

2 Vragenlijst ouderenquête aanpassen Margo 
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