
Notulen MR vergadering 11-1-'17 
 
Aanwezig: Katrien, Manon, Tom, Yvonne, Esther, Marja en Janneke (notulist). 
Op uitnodiging zijn Verona Kuijpers en Jolien Jagt (KION) vanaf 20.30u aanwezig.  
 
1. Opening en vaststellen van de agenda. 
Punt 10: ‘taakverdeling MR’ wordt naar voren geschoven op de agenda van vandaag. Dit 
behandelen we na punt 7.  
Vergaderpunten die op de jaaragenda staan, komen vast op de agenda te staan. Tijdens de 
vergadering wordt een toelichting gegeven waarom een punt niet behandeld kan worden.  
 
2. Voorbespreking overblijfprotocol TSO. 
Yvonne geeft een samenvatting van acties die tot nu toe zijn ondernomen. Ze vertelt dat ze 
gesprekken met ouders en met de clustermanager van KION heeft gevoerd.  
We hebben allemaal het concept overblijfprotocol ontvangen. Wat vinden wij van het 
protocol? Zijn er vragen? 
Het protocol is duidelijk en goed leesbaar. We hebben wel wat vragen.  
-Wat was er voor dit protocol? Wat is er veranderd in dit protocol? 
-Hebben de kinderen een keuze in het aanbod van activiteiten? Kunnen kinderen ook binnen 
spelen? 
-Welke opvoedkundige methode wordt gebruikt? 
-Hoe verloopt het contact met ouders? Op welke manier wordt dit geborgd?  
-Is de basiscursus voor vrijwilligers verplicht? 
-Wat zijn de specifieke regels voor de kinderen tijdens de TSO? Kunnen deze regels aan het 
protocol worden toegevoegd? 
 
3. Toelichting overblijfprotocol TSO door Jolien en Verona.  
Op uitnodiging zijn Verona Kuijpers (clustermanager) en Jolien Jagt (coördinator) aanwezig 
om het concept overblijfprotocol toe te lichten en onze vragen te beantwoorden. Hieronder 
een korte samenvatting van wat is besproken.  
-Een aantal vaste medewerkers zijn aan het begin van dit schooljaar gestopt. Daarna zijn 
nieuwe vrijwilligers aangenomen. De regels waren niet altijd duidelijk voor de nieuwe 
vrijwilligers. Bepaalde vaste structuren vielen weg.  
Dit nieuwe protocol is afgeleid van het oude protocol, tevens is gekeken naar het protocol 
van KION. De regels zijn nu duidelijk voor de vrijwilligers. Ook met de kinderen zijn afspraken 
gemaakt. De kinderen die graag binnen willen spelen, krijgen hiervoor ook de gelegenheid. 
Kinderen hebben een keuze of ze wel of niet naar buiten gaan. Vanaf 12.45u gaan alle 
kinderen 15 minuten naar buiten.  
Bijlagen met regels voor de kinderen stuurt Verona naar ons door. Een vast rooster geeft 
aan welke vrijwilliger binnen of buiten toezicht houdt.  
Op dit moment zijn er te weinig vrijwilligers. Verona doet een dringende oproep om 
vrijwilligers te werven. Tip van ouders om een bericht op de site van Henk Baron te plaatsen.  
Het contact met ouders (algemene zaken) gaat per brief/ mail. Wanneer er iets met een kind 
is gebeurd tijdens de TSO wordt er telefonisch contact opgenomen met de ouders. Wanneer 
een nieuw kind start bij de TSO zou het fijn zijn als de TSO na de eerste dag contact opneemt 
met de ouders.  
De TSO gaat 4 keer per jaar een bericht voor ouders plaatsen in het Rammetje.  



De basiscursus is voor alle vrijwilligers verplicht.  
Jolien is de coördinator en op dit moment ligt de dagelijkse regie bij haar. Zij is voorlopig alle 
overblijfmomenten aanwezig om de vrijwilligers tips te geven en aan te sturen: zowel 
pedagogisch als organisatorisch.  
We bekijken de mogelijkheid om de TSO spreektijd aan te bieden tijdens de informatieavond 
van school.  
Verona neemt onze tips en aanbevelingen mee. Het concept protocol wordt door 
haar aangepast. Dan stuurt ze het door naar de MR. Vervolgens wordt het verstuurd naar de 
OV en naar de overblijf-ouders.  
De TSO wordt  1 keer per jaar uitgenodigd tijdens een MR vergadering. We voegen dit punt 
toe aan de jaarplanning van de MR. 
 
4. Ingekomen stukken. 
Info MR is binnengekomen. Esther leest het tijdschrift eerst, ze geeft het daarna door aan de 
andere MR leden. 
We hebben een mail ontvangen van de voorzitter van de OV. De mail was gericht aan de 
directie en CC naar de MR. De directie heeft inmiddels geantwoord op de mail.  
We hebben een mail van Katrien ontvangen. De punten uit haar mail zijn behandeld. Het 
punt samenwerking binnen de MR komt nog terug. 
Marja en Janneke kijken na of ze een bericht moeten sturen naar een ouder. Dit n.a.v. een 
mail van voor de kerstvakantie.  
Janneke stuurt een mail naar de OV met een stukje over het concept overblijfprotocol van 
de TSO. 
We hebben de schoolgids 017-018 ontvangen van de directie. De schoolgids wordt 
goedgekeurd.  
 
5. Notulen MR 9-11-'16. 
Met wat wijzigingen zijn de notulen goedgekeurd. Katrien stuurt nog een aanvulling naar 
Janneke.  
 
6. Mededelingen.  
Ouders:  
Het kopje ‘ouders’ op de agenda veranderen we  in ‘OV ‘.  
Geen mededelingen vanuit de OV.  
Team:  
We hebben een sfeervolle kerstavond gehad.  
We hebben afscheid genomen van Martien.  
Op 6 december hebben we een studiedag gehad. Het onderwerp van de studiedag was 
professionele samenwerking. 
GMR: 
Geen mededelingen. 
Directie: 
-Frans Geurts (bovenschool directeur) gaat met pensioen. De sollicitatieprocedure is gestart. 
Frans Geurts blijft tot 1 april 2017 aan als bovenschools-directeur. Het afscheid staat gepland 
op 31 maart 2017. 
-We hebben nog geen coördinator hoofdluis. Yvonne neemt deze taak waar.  



-Tussen januari en maart 2017 wordt de wet voor invallers aangepast vanwege de griepgolf. 
Tijdens deze periode is het makkelijker om aan invallers te komen.  
 
7. Studiedagen.  
De studiedagen voor 017-018 staan gepland op 6 december 2017, 20 maart 2018 en 7 juni 
2018. 
 
10. Taakverdeling MR.  
Gezien de tijd wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Esther deelt 
"Overzicht beleidsplannen primair onderwijs en rol (G)MR" uit. 
De punten ‘Ouderavond’ en ‘Rammetje’ worden ook doorgeschoven naar de volgende 
vergadering.  
 
12. Rondvraag. 
-Tip van Elly (vorige voorzitter). Er is een MR voorzitters-app. Esther neemt contact op. 
-Compliment voor Esther: Goed voorzitterschap! 
 
 
Nummer Actiepunt, besluit of afspraak Voor Wie? 

001, 11-01-2017 Vergaderpunten die op de 
jaaragenda staan, komen 
vast op de agenda te staan. 

MR 

002, 11-01-2017 De TSO wordt  1 keer per 
jaar uitgenodigd tijdens een MR 
vergadering. We voegen dit 
punt toe aan de jaarplanning 
van de MR. 

MR (secretaris) 

003, 11-01-2017 We hebben de schoolgids 
017-018 ontvangen van de 
directie. De schoolgids wordt 
goedgekeurd.  
 

MR  

   

 
 


