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Datum: Woensdag 05 februari 2020, 19:30 uur 
Locatie: Kindcentrum Holk. 
 
Voorzitter: Dagmar   Secretaris: Kristel 
Aanwezig: Mirjam, Rianne, Anita, Marieke, Kristel, Dagmar, Kees 
Afwezig: - 

 
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering en actielijst 

Notulen definitief. Op de website zetten. 
De website notulen eerst naar Kees voor akkoord en daarna zullen we ze publiceren. 
Dagmar/Kristel doorgeven aan Kees hoe we willen dat de informatie op de website komt te staan. 
 
Dagmar zoekt contact met Esther voor info van de Spreng om te zien hoe zij het continurooster hebben 
geregeld. 
 

3. GMR Notulen en informatie  
Er zijn 2 clusterdirecteuren officieel benoemd, 1 onofficieel rond en de laatste wordt nog gezocht. De GMR is 
zich nog aan het beraden op de vervolg stappen en de startdatum.  
Er worden veel financiële stukken behandeld binnen de GMR. Daar is nu een werkgroepen voor opgericht om 
er meer focus op te krijgen. 
 

4. AC Notulen en afwezigheid 
Notulen geen vragen over. AC heeft aangegeven niet meer bij de MR vergaderingen aanwezig te zullen zijn. 
MR en AC zullen samen afstemmen hoe wel samen te werken, actie Dagmar. De MR heeft ook 
instemmingsrecht op een aantal zaken van de AC dus samenwerking is van belang. De grote zak snoep in de 
schoen bij Sinterklaas heeft wat vragen opgeroepen. 
  

5. Binnengekomen post 
Geen post ontvangen. 
 

6. Begroting 2020 onderwijs en opvang; Korte toelichting en evt vragen  
De begroting 2020 is opgesteld door de controller. Deze is van toepassing op Zowel Holk als de Doornsteeg.  
Het formatieformat is Kees aan het vullen voor komend jaar. Het uitgangspunt voor volgend schooljaar is het 
vormen van 10 klassen, 8 op Holk en 2 op Doornsteeg. 
Zoals de aantallen er nu uit zien zullen er geen gecombineerde klassen op Holk zijn, met uitzondering van  
2 groepen voor 1 / 2. 
Er wordt veel PR/aandacht gegeven aan de nieuwe school om aanmeldingen te regelen. Daarbij moeten we 
niet vergeten om ook Holk de nodige aandacht te geven.  

 
7. Formatietraject 2020-2021; Uitleg traject komende maanden 

Het lerarenteam heeft hun voorkeuren aangegeven voor welke locatie en welke klas zij volgend jaar willen 
staan. Nu bezig om hier een kloppende invulling aan te geven. De formatie voor komend jaar is goed te vullen 
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met de huidige docenten. Met het team zal Kees de formatie definitief maken. Volgende week start het 
proces met de business controller om te bespreken hoeveel budget er beschikbaar is. 
 

8. Voortgang LOP locatie Ontwikkel Plan; Update van het LOP  
Er zijn verschillende ontwikkelteams samengesteld die druk aan de gang zijn. Zo is het nieuwe rapport bijna 
klaar. Deze is ook voorgelegd aan een aantal teamleden en ouders.  
Het team Taal liep vast, deze is voor nu even geparkeerd. Hiervoor gaan we eerst onderzoeken of we een 
complete unit structuur maken voor alle vakken. Bijvoorbeeld ook voor taal. Op dit moment is het 
middagprogramma nog helemaal in de in de eigen klas.  
We zijn ook aan het onderzoeken of we meer thematisch onderwijs kunnen bieden. Met de onderbouw is ook 
besproken hoe het leren daar aantrekkelijker kan worden. 
 

9. Ontwikkelingen nieuwbouw Doornsteeg; ontwikkelingen afgelopen maanden en vooruitblik 
Doorgenomen wat er allemaal heeft plaatsgevonden afgelopen maanden, welke keuzes er gemaakt moeten 
worden en wat er de komende maanden nog op de agenda staat. Nu druk bezig met publiciteit genereren en 
nieuwe aanmeldingen verzorgen. Maar ook zaken als het terug halen van uitgeleend meubilair vraagt 
aandacht.  
 

10. Terugkoppeling inspectiebezoek 
Is al eerder doorgestuurd, geen aanvullende vragen. 
 

11. Terugkoppeling MR cursus 
Dagmar en Kristel zijn in januari 2 avonden naar de MR-cursus geweest die was geregeld vanuit de stichting. 
Interessante informatie. Iedereen geeft op zijn eigen manier invulling aan de MR. Heel veel informatie 
ontvangen. We zullen met elkaar moeten bepalen waar we dingen mee moeten en/of willen. 
 

12. Bekendheid MR en foto maken voor op de site  
We willen meer bekendheid geven aan de MR. We zullen tekst op de website zetten, de namen erbij benoemen 
en de volgende x een foto maken. 
 
https://kindcentrum-holk.nl/medezeggenschapsraad/ 
 
https://kindcentrum-holk.nl/activiteitencommissie/ 
 
https://kindcentrum-holk.nl/documentenbank/?term=medezeggenschapsraad 
 

13. Speerpunten 2020 ouders en leerkrachten  
Er zijn een aantal onderwerpen bij de MR aangedragen door ouders/leerkrachten wat wij nader willen 
onderzoeken: 
- continurooster of hoe dan ook te noemen, eerste stap via Esther. 
- vervroegd Engels, is nu vanaf groep 5. Willen we dit? Voegt het voldoende toe? Is het wel in de uren weg te 
zetten.  
- Doornsteeg: geen locatiedirecteur (begroot) vanuit de stichting, terwijl dat wel in het gesprek met Tjerk is 
toegezegd. 
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- hoe om te gaan/ te behouden van de LIO’s 
 

14. Jaarplan MR 2020 opstellen  
Afgesproken dat ieder het huidige jaarplan doorneemt, waar nodig aanpassingen of aanvullingen doet. En dat 
we deze volgende keer definitief maken.  
Aanvulling: Februari/ maart Cito scores 

15. Basisreglement MR  
Het huidige reglement moest nog getekend worden door MR en Kees. Dit hebben we gedaan. Deze zal een 
afgeleide zijn van het basisbeleid GMR wat in de afrondende fase zit. Enkele punten kunnen we daarin nog 
zelf aanpassen. 
 
https://kindcentrum-holk.nl/wp-content/uploads/2020/03/Basisreglement-PO-MR-Kindcentrum-Holk.pdf 
 
 

16. Medezeggenschap omschrijving  
Er is een beschrijving voor de MR al eerder rondgestuurd om op de site te zetten. Hier zijn geen aanpassingen 
meer op gekomen.  

17. Digitale Cloud voor de MR 
Vanuit de stichting wordt er gekeken naar een digitale mogelijkheid om zaken ook te kunnen delen met 
andere geledingen dan de docenten. Dit duurt waarschijnlijk nog wel even. Tot die tijd werken wij als MR met 
een digitale cloud, Google Drive. Deze is te bereiken op https://drive.google.com/ als je hiervoor 
geautoriseerd bent. 
 

18. Rondvraag  
Er zijn vragen. 

19. Afsluiting 
Op 14 april 2020 is de volgende vergadering om 19.30 op Holk. 
 

 


