
Notulen MR woensdag 15 februari 2023 
Aanwezig: Evelyne, Arne, Kaja, Bea en Natalie  

 
Welkom + Notulen vorige keer 
Geen bijzonderheden. Klankbordgroep is gemaild dat het nu eerst niet doorgaat. Wordt weer 
opgepakt als nieuwe directeur begint.  
 
Dia en portfolio 
Dit jaar werken we voor het eerst met een nieuw leerlingvolgsysteem DIA. We bespreken de uitleg 
van het ‘Dit kan ik al blad’ voor in het portfolio. Op dit formulier staat een uitleg van het rapportblad 
en DIA. Duidelijke uitleg van het formulier, met nog een paar aanpassingen. We bespreken hoe de 
leerkrachten en de kinderen DIA hebben ervaren.  
 
Kindcentrumraad (MR en OC kinderopvang) 
Vanuit CKC gaan we toe naar een Kindcentrumraad. Nu werken we nog met een MR voor onderwijs 
en een OC kinderopvang. Het idee is om dit om te zetten in een Kindcentrumraad waarin MR 
(onderwijs) en OC (opvang) samen gaan werken. Daarin komen ouder(s) van onderwijs, ouder(s) van 
opvang, PM-ers, leerkrachten en directie (waar nodig).  
 
Welke onderwerpen bespreek je samen voor het hele Kindcentrum? Veelal gezamenlijke 
onderwerpen voor de samenwerking en doorgaande lijn, maar PM-ers mogen bijvoorbeeld ook 
meedenken met onderwijs en leerkrachten andersom ook met de opvang. 2022-2023 is nog een 
overgangsjaar. Het streven is om in het schooljaar 2023-2024 te starten met een Kindcentrumraad. 
De directie gaat dit verder oppakken. De doelen moeten helder zijn en wat er precies wordt 
verwacht van een Kindcentrumraad. 
 
Komt er weer een nieuwe sollicitatie of gaan we verder met de leden uit de MR en OC? Dit gaan we 
de komende maanden uitzoeken. 
 
Update nieuwbouw/noodunit 
De noodunit staat. Week 8 is het kleine plein dicht. Er worden dan grondwerkzaamheden 
uitgevoerd. Groep 1/2c gaat naar het noodlokaal. Net voor of na voorjaarsvakantie kunnen ze daar 
heen verhuizen. Groep 5 komt in het lokaal van groep 1/2c.  
Nieuwbouwplan ligt bij de gemeente. We zijn met het team bezig geweest met de plannen voor het 
plein.  
 
Leerlingenraad 
Vorige week zijn we gestart met de leerlingenraad. Kinderen vinden het heel leuk. Natalie heeft dit 
opgestart. Een onderwerp wat vaker naar voren kwam was dat het buitenspeelgoed aan vervanging 
toe is. De leerlingen willen een sponsorloop houden om geld op te halen. Een deel van de opbrengst 
gaat naar nieuw buitenspeelgoed en een deel naar goed(e) doel(en).  
 
Evaluatie procedure nieuwe directeur 
We zijn heel blij met Sylvia als onze nieuwe directeur.  



Taken/rollen MR komende periode 
Kindcentrumraad komt in 2023-2024. Hoe gaan we de MR inrichten tot die tijd? We overleggen met 
Sylvia hoe we dit gaan doen tijdens de eerstvolgende MR. Eerst zo verder of gelijk een nieuwe MR? 
Arne heeft een jaarplan waarin staat wat besproken moet worden per vergadering. MR kan/moet 
ook los staan van directie wat betreft sommige onderwerpen.  
 
Personeel 
We bespreken de langdurig zieke collega’s, nieuwe collega’s die zijn gestart of collega’s die een 
andere baan hebben gevonden.  
 
Voor sommige dagen is er een wachtlijst voor BSO en opvang. We bespreken het personeelstekort in 
de opvang en ideeën voor toekomst.  
 

Wat verder ter tafel komt/afronding 
Geen bijzonderheden.  
Volgende vergadering maandag 20 maart 19.00 uur. 
 


