
  
  

 
 
 

Datum : 11 juni  2018 
Tijd  : 19.30 uur  
Plaats : School - Lichtruim 

Notulen: : EF 

 

Aanwezig: P.F., J.L., K.B., D.B., C.E., E.F.  

1. Opening 
 

2. Notulen vorige keer  

Dit was de vergadering inclusief bijeenkomst met ouders. Daar is al een 
verslag van rondgestuurd. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. GMR (vast agendapunt) 

 

Er is een nieuwe voorzitter. De penningmeester blijft dezelfde. Dit is 
vastgelegd voor drie jaar. Er komt nog voor de zomervakantie een 

afspraak/ontmoeting met de Raad van Toezicht.  

 
Voor het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de stichting, 

heeft M.v.V. een klankbordgroep gevraagd bestaande uit drie 

personeelsleden en drie ouders uit de GMR.  
 

5. Formatie 

Stand van zaken. Directie licht toe.  

Voor de vacature binnen groep 1-2 is een kandidaat die een proefles gaat 
geven. Als deze les in orde is, is de vacature vervuld.  

 

Vraag vanuit het team: 
Er komen veel extra ambulante uren, zeker als de vacature voor groep 1-2 

met deze persoon wordt vervuld. Wordt dit betaald door school of door de 

stichting? Directie legt uit dat dit geld vanuit de stichting komt.   
 

Vanuit personeelsgeleding nog de vraag of alles wat nu verteld wordt, 

helder naar het team gecommuniceerd kan worden. Directie geeft aan dat 

dit z.s.m. gedaan wordt.  
 

6. Nieuwbouw en tijdelijke locatie (vast agendapunt) 

 
- Stand van zaken 

Eind mei heeft er weer een gebruikersoverleg plaats gevonden. Daar is 

niet veel nieuws uit gekomen. Na de tweede aanbestedingsprocedure, 

die weer niet gelukt is, heeft de gemeente vijf aannemers uitgenodigd 
voor een marktconsultatie.  

Er komt een nieuwe aanbesteding met een andere benaming; een 

bouwteam aanbesteding.  

 

Notulen 
MR-vergadering 

 



Voor de zomervakantie zou het nieuwe aanbestedingsproces afgerond 
moeten zijn en zou er een aannemer moeten zijn.  

 

J.L. uit zijn zorg over de planning van de gemeente. Na het gesprek dat 

door P.F. en andere ouders is gevoerd met de gemeente, zouden wij als 
ouders strak op de tijdplanning moeten zitten.  

 

Vraag vanuit oudergeleding: Kan er vaker via de nieuwsbrief 
geïnformeerd worden naar de ouders? Geen nieuws is ook nieuws. Geef 

bijvoorbeeld openheid van zake over data die belangrijk zijn in het 

proces.   

 
- Input/Berichten van ouders  

Er zijn de afgelopen week door ongeveer 7 ouders/gezinnen mails 

gestuurd naar het emailadres dat in het leven is geroepen na het 
‘ouderinitiatief’.  

In deze mails wordt met name geschreven over de onveilige situatie in 

Het Mereltje. De trap naar de lokalen, het klimaat, de krappe lokalen. 
Deze ouders zijn bezorgd over het feit dat deze situatie nog lang gaat 

duren en zouden een tweede petitie willen starten voor een andere 

tijdelijke huisvesting (in De Bilt). 

 
- Hoe verder?  

De te nemen stappen zijn: 

- Oudergeleding MR reageert nogmaals op de mails van ouders. Zij zullen 
aangeven dat er tijdens deze vergadering met de directie is gesproken. 

De directie neemt alle signalen heel serieus en zal dit communiceren 

naar de ouders.  
- De directie onderneemt actie op onderstaande punten: 

 Meer en heldere communicatie naar ouders via de nieuwsbrief.  

 Actie ondernemen m.b.t. informeren naar de lege lokalen in Het 

Lichtruim.  
 

7. Studiedagen 2018/2019 (Instemming) 

 
Het verschil tussen een roostervrije dag en een studiedag is met name 

belangrijk voor de personeelsleden.  

Op een studiedag worden alle personeelsleden verwacht. Op een 
roostervrije dag alleen de leerkrachten die die dag werken.  

 

Directie legt uit waarom voor deze data is gekozen. Veel van deze dagen 

zijn voor ouders gunstig, omdat ze aansluiten bij een vakantie. Voor de 
leerkrachten wordt met studiedagen rekening gehouden met de werkdagen 

van de personeelsleden.  

 
De directie vraagt de personeelsgeleding om een officieel akkoord op de 

genoemde data. Dit moet nog één keer besproken worden in het team.  

  

8. Rondvraag  
 

 

 
 

 

 
 

 


