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Vastgestelde notulen MR-vergadering: 21-09-2017 
Aanwezig Alie Hesta 

Annemiek Woldendorp (vz) 
Coen Jansonius 
Gerben Tuin 
Johan van Dijkhuizen (sec) 
Marco Morélis 
Miranda Binnendijk 

Afwezig met kennisgeving Judith Pool 
Jeannette Boesjes 
Leonie Wesselo 

Gast Marja Heerdink 

 

Agendapunten 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Vaststelling notulen 13-07-2017 
4. Begroting MR 
5. Jaarverslag MR 
6. Jaargids MR 
7. Groep 4/5 
8. Schoolgids, Jaarverslag, Jaarplan 
9. Formatie 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30. 

2. Mededelingen 

a) Ingekomen post 

 Een aantal artikelen uit tijdschriften is geselecteerd uit de ingekomen post. 
b) Teammededelingen 

 Rita Damhof, voorzitter College van Bestuur OOZ stopt na 10 jaar en per 1 januari 2018. Ze heeft OOZ 
heel erg in beweging gezet. Nieuwe planperiode begint per 1-1-2019, een goed moment voor een 
wisseling van de wacht. 

 Bestuursmatig is Ambelt een partner geworden van OOZ. Ambelt is cluster 4, Twijn is cluster 3, 
samenvoeging gaat vermoedelijk onderzocht worden. OOZ heeft primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs onder één bestuur, dat is wel uniek. 

 Afgelopen week 25 jaar IJsselhof. Leuk feest met de kinderen op vrijdag. Reünie was gezellig, veel oud 
leerkrachten, relatief weinig oud-leerlingen. Feest voor ouders is wegens te weinig belangstelling niet 
doorgegaan. 

 Vandaag, 21 september,  was de dag van de leidster van de kinderopvang, attentie uitgereikt aan de 
medewerkers van Doomijn. 

 Goede start van het jaar gemaakt, leerkrachten tevreden over hun klas, vroege telefonische 
gesprekken met ouders worden door leerkracht als waardevol ervaren, ook van ouders goede 
berichten. De te bespreken onderwerpen verspreiden werkt voor veel ouders goed, dat is kennelijk 
niet overal gebeurd. Vooral voor ouders met een eerste kind op school werd de informatieavond ook 
als prettig ervaren, omdat dat meer contact met andere ouders met zich meebracht. Live gesprekken 
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met leerkrachten hebben ook hun meerwaarde. Miranda bespreekt met de werkgroep 
Ouderbetrokkenheid. 

 Silvia Ester, intern begeleider, is de enige die dit jaar gaat jubileren. 

 Herstel Leonie vergt helaas langer dan gedacht. Er is gelukkig goede inval. 
c) OR:  

 Geen mededelingen vanuit de OR. Johan zorgt dat er weer een lijntje gelegd wordt met de OR. Actie 
Johan 

d) GMR 

 Johan zorgt dat informatie vanuit de GMR wordt rondgestuurd. Actie Johan 
e) Overig 

 Privacy: een en ander is samengevat in het reglement, maar voor de duidelijkheid nogmaals: 
sommige zaken die in de MR besproken worden vragen discretie. 

 Communicatie: losse foto’s MR-leden voor de website van de IJsselhof graag versturen naar 
emailadres MR IJsselhof. 

 De nieuwe MR-leden volgen training MR Basis op 10 oktober. 

3. Vaststelling notulen 13-07-2017  

Er zijn geen aanvullende tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden vastgesteld en op de website 
geplaatst. Actie Johan 

Naar aanleiding van de notulen 

Toelichting besluit beëindiging Klasbord 
Alie licht ter plekke de conclusies en besluit m.b.t. inzet Klasbord en – generieker – communicatie naar de ouders 
toe:  

Klasbord werd wisselend ontvangen. Omdat de school wil voorkomen dat ouders via verschillende 
kanalen worden benaderd, trekt de school één lijn wat betreft de communicatie: Leerkrachten 
communiceren over de groep in een klassenmail/brief, in een vast format, minimaal 1 x per maand, mag 
meer.  

Actielijst 

Nr Bij agendapunt Actie Actiehouder Status 
1.  3. Vaststelling notulen 18-

05-2017 + actielijst 
Notulen op website plaatsen Richard Gereed 

2.  3. Vaststelling notulen 18-
05-2017 + actielijst 

Statuten en reglementen aanpassen Nieuwe MR Open 

3.  3. Vaststelling notulen 16-
03-2017 + actielijst 

Communicatie OR over ouderbijdrage 
terugkoppelen in MR vergadering 

Nieuwe MR Geagendeerd, 
punt 8 

4.  3. Vaststelling notulen 17-
11-2016 + actielijst 

Voorstel aan Elly van Holland van 
Doomijn terugkoppelen om 2 versies te 
maken 

Richard Gedaan, vraagt 
nog wel 
vervolgactie. 
Actie Johan 

5.  3. Vaststelling notulen 18-
05-2017 + actielijst 

In gang zetten inschrijving Kamer van 
Koophandel / bijeenroepen 
Oudervergadering. Wachten op nieuwe 
voorzitter 

Nieuwe MR Coen pakt op 
Actie COen 

6.  3. Vaststelling notulen 18-
05-2017 + actielijst 

Onderbouwing vragen waarom klasbord 
is gestopt 

Alie Gedaan, ter 
plekke, zie 
notulen. 

7.  4. MR Begroting Vragen wanneer MR-bijdrage wordt 
overgemaakt 

Alie Gereed 

8.  7. MR vergaderdata Vergaderdata 2017-2018 noteren in 
agenda 

Nieuwe MR Gereed 

9.  8. Instemming jaarverslag, 
jaarplan, schoolgids 

Lijst met afkortingen naar Marja Richard Geagendeerd 

10.  9. Rondvraag OR notariskosten verwerken in begroting Alie Geagendeerd 
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4. Begroting MR 

Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering. Nog teveel onduidelijkheden om de begroting definitief 
vast te stellen. Actie Alie. 

5. Jaarverslag MR 

Met dankzegging vastgesteld.  

6. Jaargids MR 

We handhaven de jaargids. Johan doet redactie op de tekst. De speerpunten handhaven. Actie Johan 
Marja en Annemiek updaten jaaragenda. Actie Marja/Annemiek. 

7. Groep 4/5 

Geluiden op het schoolplein: er zit een halve groep vijf beneden en de rest van groep vijf zit boven. Dat roept 
vragen om met betrekking tot de interactie tussen de groep beneden en de groepen boven. Actie Marja aan de 
betreffende leerkrachten vragen om richting ouders te communiceren hierover.  

8. Schoolgids, Jaarverslag, Jaarplan 

Schoolgids 

 Vraag is of er aan gedacht is dat de foto’s die in de schoolgids gebruikt worden voldoen aan 
privacyafspraken. Dat is geregeld. 

 Ouderbijdrage tussenchoolse opvang 
o De MR vraagt zich af of de betreffende opvang vanwege het continurooster wel kwalificeert als 

tussenschoolse opvang en wat dat betekent voor de ouderbijdrage.  
o In sommige gevallen wordt de manier waarop de stichting Tussenschoolse Opvang aanmaningen 

stuurt als ouders niet betalen als te dwingend ervaren. 
o Marco zoekt uit bij de helpdesk van de VOO en koppelt de volgende MR-vergadering terug. In de 

volgende MR terugkoppeling. Actie Marco 
o De MR is van plan om in een daarop volgende MR-vergadering de Stichting Tussenschoolse 

Opvang uit te nodigen om de bevindingen te bespreken. Actie Annemiek 

Jaargids  

Definitief vastgesteld 

Jaarverslag  

Definitief vastgesteld. 

9. Formatie 

Geen mededelingen. 

10. Rondvraag 

 De communicatie over het aanmelden voor en het uiteindelijk niet door laten gaan van het feest voor 
ouders was niet consistent. Sommige ouders waren van plan te komen, maar hadden niet begrepen dat 
ze zich moesten aanmelden. Marja neemt het mee in de evaluatie. Actie Marja. 

 5 oktober wordt er gestaakt. Hierover is al gecommuniceerd. Vanuit OOZ wordt bekeken of er gezamenlijk 
naar Den Haag gereisd kan worden. 

 Agenda volgende keer Actie Johan 
o Film onderwijs IJsselhof Jeannette 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:45. 
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Actielijst 

 
Nummer Bij agendapunt Actie Actiehouder 
201707_01 3. Vaststelling notulen 18-

05-2017 + actielijst 
Statuten en reglementen aanpassen Johan 

201707_02 3. Vaststelling notulen 18-
05-2017 + actielijst 

In gang zetten inschrijving Kamer van 
Koophandel / bijeenroepen 
Oudervergadering. Wachten op nieuwe 
voorzitter 

Coen 

201707_03 9. Rondvraag OR notariskosten verwerken in 
begroting 

Alie 

201709_01 2. Mededelingen Zorgen voor terugkoppeling vanuit OR 
en GMR 

Johan 

201709_02 3. Vaststelling notulen  Plaatsen notulen op website Johan 

201709_03 3. Vaststelling notulen  Verder brengen 
samenwerkingsovereenkomst ouders 

Johan 

201709_04 6. Jaargids MR Updaten jaargids Johan 

201709_05 6. Jaargids MR Vaststellen jaaragenda MR Annemiek, Marja 

201709_06 7. Groepen 4/5 Betreffende leerkrachten vragen te 
communiceren over interactie 
verschillende groepen 5 nav 
combinatiegroep 4/5 

Marja 

201709_07 8. Schoolgids, Jaarverslag, 
Jaarplan 

Uitzoeken (bij bijv. helpdesk VOO) hoe 
het zit met opvang bij continurooster 
en vergoeding door ouders 

Marco 

201709_08 8. Schoolgids, Jaarverslag, 
Jaarplan 

Uitnodigen TSO voor een volgende MR-
vergadering 

Annemiek 

201709_09 10. Rondvraag Feedback MR communicatie 
jubilieumfeest voor ouders meenemen 
in evaluatie  

Marja 

201709_10 10. Rondvraag Uitnodigen Jeannette voor tonen 
onderwijsfilm in volgende MR-
vergadering 

Johan 


