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DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig: 

Oudergeleding: Jolijn van Inge, Juscha Koopmans, Mohammed Khlifa en Jaap Kalfsbeek 

Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Evelien Okkinga en Lex Zwijsen 

Afwezig: Jorien van Dijk, Leila Chemlali en Karin vd Akker met bericht 

 

 

ONDERWERPEN 
 

1. Opening vergadering. 
Jaap Kalfsbeek opent de vergadering.  
 

2. Notulen 28 mei 2019. 
Vastgesteld. 
 

3. Driehoeksoverleg . 

Uitgesteld i.v.m. niet bij elkaar krijgen van agenda’s. 
 

       4.  Huisvesting (voorstel Jolijn en Karin). 
Jolijn en Karin hebben een rondje door beide scholen gemaakt en een inventarisatie gedaan 
m.b.t. wat anders, beter, mooier, handiger kan. Zij hebben dit overzicht met ons gedeeld en 
toegelicht. Dit komt z.s.m. via de mail naar alle MR-leden toe. Uitwerking is nog niet aan de 
orde geweest omdat het overzicht ontbreekt over de beschikbare lokalen en ruimtes voor 
het komende schooljaar. Yoka geeft een toelichting n.a.v. het overleg met Gemeente, 
besturen en de Windwijzer. 
Jaap gaat bij Hans het signaal neerleggen dat bij nieuws op dit gebied de MR graag een 
update heeft. 
 
 

5. Status bezwaar. 
Aangezien de geplande kinderopvang niet gaat plaatsvinden in de gemeenschappelijke 
ruimte maar in eigen ruimte van de Windwijzer, heeft dit geen status meer. 
 

6. Verkiezingen MR 2020-2023. 
We onderzoeken de mogelijkheid om binnen de MR gefaseerd te kunnen aantreden en 
aftreden, zodat niet een groot deel van e MR op hetzelfde tijdstip vertrekt of begint. Dit 



zorgt voor meer continuïteit. Jaap zoekt uit of de statuten daarvoor moeten worden 
aangepast en of alles ook juridisch mogelijk is (check bij jurist ASG) 
Volgend jaar maken Mohammed, Jolijn, Juscha en Jaap aanwezig in de oudergeleding. Van 
Karin wordt dit nog nagevraagd. Jaap geeft aan het voorzitterschap nog een jaar op zich te 
nemen. Dit wordt gewaardeerd door alle leden. 
Bij de personeelsgeleding blijven Yoka en Evelien deel uit maken van de MR. Lex heeft te 
kennen gegeven de MR te zullen verlaten ná de komende jaarvergadering. Bij Leila en Jorien 
wordt nog nagevraagd of zij ook volgend jaar MR lid zijn. 

 
7. Activiteitenplan 2019-2020. 

Jaap maakt een concept jaarplanning en stuurt die ons toe. Wil je je in een bepaald 
onderwerp vast bijten, dan kun je dit bij hem aangeven. 

 
 

8. Onderwerpen nieuwsbrief 
Geen 

 
9. Rondvraag 

De vragen van Karin n.a.v. het formatieplan zijn besproken en Evelien heeft de meeste 
antwoorden hierop paraat. Lex maakt een opzet voor het komende jaarverslag en mailt dit 
rond. Verzoek aan Karin om t.z.t weer een infographic te maken voor de jaarvergadering. 

 
10. Sluiting 

Jaap Kalfsbeek sluit de vergadering om 20.00 uur 
 


