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MR vergadering 
 

Datum:  8 december 2020 
Locatie:  de Hoge Voorde 
Tijdstip:  19.00 uur 
Deelnemers:  Denny, Wendy, Liesbeth, Hennie en Wilma 
Voorzitter:  Liesbeth 
Secretaris:  Wendy 
Notulist:  Denny 
 
 

Tijd Wat 

1.  Notulen 6 oktober 

• Akkoord bevonden, kunnen op de website. 

2.  Update Hennie 
-personeel:  

• afscheid Joanne en Martine volgende week donderdag. Ouders zijn 
hierover geïnformeerd. Het is van beiden een eigen keus om de Hoge 
Voorde te verlaten. Ouders zijn op de hoogte gesteld van de 
wisselingen die dit in de groepen te weeg brengt. 

• Manon en Maureen gaan de taken verdelen rondom de extra formatie 
(0,45 fte) die gespaard is de afgelopen maanden om de groeiende 
kleutergroepen te ondersteunen. 

• De MR is op de hoogte gebracht van het feit dat Hennie na de 
kerstvakantie een medische behandeling zal ondergaan die een aantal 
weken/maanden zal vergen. Vanuit de stichting wordt alle 
medewerking verleend die hiermee gepaard gaat. Er komt een interim. 
Het is zaak dat de MR samen met het Dico en de interim zorg gaat 
dragen voor het doorgaan van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet, 
de speerpunten van dit jaar. Vanuit onze kant wensen wij Hennie alle 
sterkte toe. 

-onderwijs: 

• Speerpunten rekenen, kleuterbouw en communicatie ouders. 
-organisatie: 

• Er is een nieuwe bestuurder Martijn Manders. Hij begint per 1 mei en 

wordt dan door Paul Appel ingewerkt. 

3.  Weekbrief 

• Deze komt er niet. 

4.  Fusieplannen evalueren en doornemen 
Fusiegelden: 
Tevredenheidsenquête (uitkomsten LTO/OTO april 2019): 

• De uitkomsten van deze enquête geven niet voldoende informatie 
over hoe ouders de fusie hebben ervaren. We willen graag de fusie 
evalueren met de ouders. De MR gaat in het gesprek met de interim 
kijken hoe we dit vorm kunnen geven en wie ons daarbij kan helpen. 



5.  Ouderinitiatieven bedanken (tuinmoeders, luizenmoeders) 

• Wilma neemt contact op met Leidienke. Idee vanuit de MR een mooie 
kaart met een kaars. De insteek moet zijn een dankjewel en de hoop 
om na de Corona weer een beroep op de ouders te mogen doen. 

6.  Interne en externe communicatie 
Altijd aan het begin van de vergadering. 

• Liesbeth geeft Hennie een compliment voor de communicatie rondom 
het vertrek van Joanne en Martine. 

7.  Vertrouwenspersoon medewerkers/ouders en leerlingen (intern en extern) 

• Zie vorige notulen. 

8.  Sponsoring (Blijft standaard op de agenda staan.) 

• OR heeft het ook op de agenda staan voor woensdag 9 december.  

• Idee is om subsidie gelden opvragen voor een groen schoolplein. Het 
deel naar de dieren en de moestuin is in de winterperiode vaak niet 
bespeelbaar. Ook de leerlingenraad heeft dit als bespreekpunt aan 
gekaard. Hier kunnen we ook sponsoring aan koppelen. De Werf is op 
dit moment helaas niet aanspreekbaar. Er moet dan een gedegen plan 
komen.  
Het is belangrijk om hierbij samen op te trekken, OR- ouders met 
affiniteit met groenbouw – leerlingenraad – MR – Dirk – Heidi 
(aanspreekpunt tuinouders). Werkgroep maken die dit punt gaat 
oppakken. 
Het is niet alleen belangrijk voor meer spel mogelijkheden van de 
leerlingen maar het zorgt ook voor een aantrekkelijker 
schoolomgeving. 

9.  Vergaderdata 

• Ingelaste vergadering met OR 11 of 19 januari.  Van 19.00 – 20.00 
vergadering MR, van 20 – 21.00 samen met OR vergaderen. Doel is 
ruis weghalen over fusie afspraken. 

10.  Begroting vanuit directie, verslag klachten regeling 

• Volgende vergadering. 

11.  Formatie overzicht 

• Volgende vergadering. 

12.  Rooster van aftreden bespreken 

• Liesbeth staat als eerste op de lijst om af te treden. Zij  geeft aan nog 
3 jaar te willen verlengen om zo rust en continuïteit te waarborgen.  

13.  Rondvraag 

• Wilma: waar staan de notulen? Wendy slaat de notulen op sharepoint 
op. 

14.  Volgende vergadering(en) 
Dinsdag 9 februari 
 
Dinsdag 16 maart 
 
Dinsdag 20 april 
 
Dinsdag 1 juni 
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