
 
 

Notulen 15 januari ’18 

Aanwezig: Inge, Maarten, Femke, Ina, Robert en Kim 

Agenda 

1. Opening 

Inge opent de vergadering. 

2. Notulen 21 november 2018 

Goedgekeurd. Robert publiceert de notulen op de website 

3. Actiepuntenlijst  

Datum Onderwerp  Betrokkenen  

02-10-2017   

7 Terugkoppeling informatie bijeenkomst SWV23-02 Saskia 

9 Looqin toelichten in de MR Kim 

21-11-2017   

13 Notulen publiceren op de website Robert  

14 Robert doorgeven wanneer de notulen gepubliceerd mogen 
worden 

Inge 

17 Agenderen nieuwbouw (welke locatie, enz.) Inge  

15-01-2018   

18 Femke koppelt aan een ouder de procedure rondom het 
bijwonen van een vergadering terug. 

Femke 

19 Brief sturen naar Stichting Keender en de wethouders met 
het verzoek om zo spoedig mogelijk te starten met de 
nieuwbouw. Maarten maakt hiervoor een eerste opzet en de 
overige MR leden geven hierop feedback 

Maarten 
Allen 

20 Ouderavond over nieuwbouw beleggen indien nodig Robert 

 

4. Mededelingen 

- Actiepunt 16: Positieve reserve. Voor boekjaar 2017 komt nog een naheffing i.v.m. kosten 

bijgebouw.  

- Femke: Een ouder heeft gevraagd of ze de vergadering bij mag wonen wanneer nieuwbouw 

op de agenda staat. Werkwijze: wanneer ouders de vergadering bij willen wonen, melden zij 

zich van tevoren aan. Robert moet hiervan op de hoogte gebracht worden i.v.m. het delen 

van vertrouwelijke informatie. Femke koppelt dit terug aan deze ouder. 

5. Nieuws uit directie en teams 

- Zorgverlof Saskia 

Vervangingsproblematiek begint toe te nemen. Steeds verschillende mensen. Er zijn ook 

scholen die geen vervanging hebben kunnen krijgen. Het zou kunnen voorkomen dat er 

groepen naar huis gestuurd moeten worden, wanneer er intern geen mogelijkheden meer 

zijn. Ouders krijgen dan vandaag te horen dat de kinderen de volgende dag niet opgevangen 

kunnen worden. 

- Vernielingen 

Aan de Bartokstraat hebben we al enige tijd te maken met vernielingen aan het gebouw. 



 
 

Door alerte ouders zijn de daders opgespoord en is er door de politie een actie uitgezet. De 

daders zijn inmiddels thuis bezocht. Er volgt nog een gesprek met de daders, ouders en 

Robert.  

 

6. Personeel 

- PvA Krimp personeel 

Leerkrachten en Robert zijn pro actief met elkaar in gesprek om te kijken naar 

mogelijkheden. De MR stemt in met het beleidsstuk krimp personeel. 

7. Nieuwbouw 

- Stand van zaken. 

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met alle betrokkenen over het vervolg. 

Verschillende opties worden besproken. De Raad van toezicht neemt a.s. vrijdag een 

besluit. De verwachting is dat Keender ouders en personeel volgende week zal 

informeren over het vervolg. Indien nodig zal er een ouderavond georganiseerd worden. 

Vanuit de MR sturen we een brief naar het bestuur en de wethouders om nogmaals de 

urgentie van de bouw aan te geven. 

- Wat gaan we doen met de 2 locaties, zolang er nog geen nieuw gebouw staat. 

Besluit a.s. vrijdag afwachten. De verwachting is dat we dan zicht krijgen op de tijdsduur. 

We sparren wat met elkaar over de voor- nadelen van beide locaties. Wordt vervolgd. 

 

8. Concept Rapport 

Robert licht het concept rapport toe. Het is een ontwikkeldocument, dat op basis van 

ervaringen en evaluaties de komende jaren nog aangepast kan worden. 

Ina geeft aan dat info uit de avond met ouders terug te vinden is in het rapport, erg mooi. 

MR is positief en benieuwd naar de ervaringen. 

 

 


