
  
  

 
 
 

Datum : 28 maart 2019 
Tijd  : 19.30 uur  

Plaats : School - Lichtruim 

Notulen: : CE 

 

1. Opening 
G.G. is aanwezig als vervanging van E.F. namens het personeel. 

M.M. zal voorlopig nog uit de roulatie zijn. 
 

2. Notulen vorige keer  
N.a.v. de notulen: De interim IB-er is inmiddels gevonden. De 
samenwerking verloopt goed. Er is besloten om haar tot de zomervakantie 

in dienst te laten zijn.  
 

Notulen worden onveranderd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
4. Nieuwbouw en tijdelijke locatie (Directeur bestuurder is bij dit 

onderdeel ook aanwezig) 
Directeur bestuurder licht de nieuwe planning toe. Helaas is er vertraging 
t.o.v. de laatste berichten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 

betonplaten niet besteld konden worden. 
De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

- 1 april start sloop. 
- Eind december 2019 wind en waterdicht 
- 20 april vooroplevering 

- Uiterlijk 3 juli oplevering. 
De MR betreurt dat er wederom vertraging in. Het is verstandig om goed te 

communiceren met de ouders. Want dit zal ook voor veel ouders slecht 
nieuws zijn. Daarnaast is het ook goed om duidelijk te communiceren dat 
het streven is om zo snel als mogelijk over te gaan. Het liefst nog voor de 

zomervakantie. 
 

Er is nu tweewekelijks overleg over de bouw. Via een projectgroep, 
bouwteam en gebruiksgroep. Bij deze overleggen is kinderopvang De Bilt en 
stichting Delta aanwezig. 

Vanuit de MR komt de vraag of er ook een mogelijkheid is om ook een 
ouder (met verstand van zaken) bij het bouwoverleggen aan te laten 

sluiten. De directie gaat dit overwegen. 
 
Er is geïnformeerd of er plek is om de kleuters toch binnen het Lichtruim te 

kunnen plaatsen. Dit blijkt helaas niet mogelijk te zijn, omdat Wereldwijs 
ook aan het groeien is en dus zelf een extra lokaal nodig gaat hebben. 

Daarnaast is het de vraag of het wel wenselijk is om voor een jaar nog een 
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wisseling te doen. Het is goed om dit ook met de kleuterouders te 
communiceren. 

 
5. GMR (vast agendapunt) 

Geen nieuws. De vergadering van 4 april vervalt. 
 

6. Nieuw ouderlid MR 

 Zijn er verkiezingen nodig? 
Het is verstandig om de twee opgegeven kandidaten te benaderen. En om 

hen uit te leggen dat zij nu de twee kandidaten zijn. Zij moeten gevraagd 
worden of ze nog steeds door willen gaan ook als er verkiezingen komen.  
De lijst met kandidaten wordt vastgesteld. 

 En zo ja, wat is dan de planning? 
De ouders gaan zich voorstellen via de nieuwsbrief. Het streven is zo snel 

mogelijk tot stemming te komen.  
4 April worden de kandidaten per nieuwsbrief voorgesteld. 
In de nieuwsbrief van 11 april worden de kandidaten nogmaals 

voorgesteld en gaat er ook een stembiljetten mee. Er kan tot 18 april 
gestemd worden.  

 
7. Werkverdelingsplan (voortgang) 

Het team heeft een goede eerste sessie gehad om te overleggen hoe er 
omgegaan wordt met het werkverdelingsplan. De volgende sessies zijn 
gepland. 

 
8. Werkdrukgelden 

Het team is aan het nadenken hoe volgend jaar de extra werkdrukgelden 
ingezet kunnen gaan worden. 

 

9. Schooljaarplan (voortgang) 
De directie geeft aan dat ze goed zitten qua planning. We liggen op 

schema. 
 

10. Vakantierooster 2019-2020 

De directie wil met de MR overleggen hoe de overige dagen buiten de 
vastgestelde vakantierooster in van Delta. 

De meivakantie wordt verlengd met 3 dagen. 
Er zijn dan nog 2 verhuisdagen over. 
En er is ruimte voor 3 of 4 studiedagen. 

De  MR kan zich vinden in dit voorstel.  
 

11. MR reglement 
Gaat naar de volgende vergadering. 

 

12. Rondvraag  
 De MR vergadering wordt verplaatst van 14 mei naar donderdag 16 

mei. 
 
 

 
 

 
 
 

 


