
Notulen: MR-vergadering IKC De Bosvlinder 
Datum: 26. November 2018 
Tijd 19.30u. 
Aanwezig: Helga Beuving, Annelies Joling, Nienke Jager, Immy Rorije, Ellen Bazuin 
 
Agenda: 
1) Opening 
2) Vaststellen Notulen 25-09-2018 
3) Mededelingen directie/GMR 
4) IKC Raad 
5) Ouderpanel 
6) 20.15 uur. Welkom aan nieuwe MR leden Erwin Bunte en Robert Eising 
7) Plan van aanpak MR 
8) Vergaderdata MR 
9) Rondvraag 
10) Sluiting 
 
 
1. Opening: 
2. Vaststellen notulen 25-09-2018:  

Notulen voor akkoord en worden doorgestuurd naar Hetty Bos.  
 
3. Mededelingen directie/GMR 

 Kinderopvang groeit en wordt te groot voor de huidige ruimte. De gezamenlijke vergaderruimte 
zal omgebouwd moeten worden. Er komt morgen 27-11 iemand kijken naar hoeveel kinderen er 
nu zijn op de groep en wat er voor nodig is om deze ruimte voor een 6 tal kinderen geschikt 
gemaakt kan worden. Iemand van de GGD zal kijken waar de ruimte aan moet voldoen. 
(Bijvoorbeeld verwarming en vloerbedekking zal aangepast worden.)  
Zoals het er nu voor staat zal de ruimte 3 ochtenden gevuld worden.  

 

 Er is gestart met scholing rondom het eigenaarschap: in groep 7/8 wordt al met de kinderen  
gewerkt met doelen die kinderen zelf hebben opgesteld.  

 

 Zonnepanelen liggen op het dak maar zijn nog niet aangesloten 
 

 De sportdag zal dit jaar weer in Beilen plaatsvinden: Groep 5-6 zal met de bus naar Beilen 
worden gebracht. Groep 7 en 8 zal op de fiets gaan. Tot groep 4 is er een sportdag met de school 
in Hijken en zal dit jaar in Hijken plaatsvinden. 

 

 De OR heeft gezorgd voor een  kist met leermaterialen waarmee kinderen kunnen 
oefenen/kennismaken/leren programmeren. Deze kist word aangeschaft van de OR gelden. Deze 
kist wordt ingezet in het roulatie systeem van de talenten/thema’s.  

 

 Stuk ‘Burgerschap’: is ter kennisgeving uitgedeeld door Immy.  
 

 
4. IKC Raad:  
‘Handreiking IKC raad’ is uitgedeeld. Voor volgende vergadering kan deze gelezen worden en 
voorkeur worden aangeven welk model volgens ons het juiste is voor de IKC ook richting de 
toekomst. (Visie, missie) 



Kinderopvang heeft een OC= Ouder commissie. Deze heeft dezelfde bevoegdheid als een MR binnen 
school. Zitten alleen ouders in en geen pedagogisch medewerkers. 
Een OuderCommissie heeft overleg met de directie. (Nicole of Immy zitten hier bij.)  Officieel zijn dit 
aparte organen maar omdat wij een IKC zijn zal het mogelijk gecombineerd kunnen worden.  
Over 4 jaar zal het wel het doel zijn om 1 groot IKC zijn (dit is model 3) ondanks dat is het goed te 
kijken welk model nu eerst passend is. 
 
5. Ouderpanel: 
Immy legt het uitgewerkte plan voor. Gedachte is 2 ouders per klas, willekeurig gekozen, uit te 
nodigen voor een gesprek, discussie. 2 keer per jaar in  gesprek over verschillende onderwerpen.  
Voorbeeld wat is uitgewerkt gaat over ‘communicatie’ 
Mooie manier om zo de informatie voor de MR te krijgen vanuit de achterban/ouders wat er leeft. 
Kan op een avond gepland worden. Immy zal dit leiden. Voorstel is dat Immy per klas 2 personen 
benadert vanuit de een random gekozen nummer op de leerlingen-lijst. 
Optie eerst uur MR vergadering (van half 19.15 tot 20.00uur) daarna kunnen MR leden aansluiten bij 
het ouderpanel (20.00 tot 21.00uur)    
In een mail naar ouders zal uitleg gegeven worden over wat het ouderpanel inhoudt en wat er 
verwacht wordt. Deelname is op uitnodiging. 
 
 
6. Welkom aan nieuwe MR leden Robert Eising en Edwin Bunte: 
Beide nieuwe MR leden welkom geheten. Edwin en Robert krijgen meteen de stukken mee van 
burgerschap, de IKC handleiding ouder panel en burgerschap. 
Optie avond cursus MR;  beide hebben belangstelling. Helga geeft dit door aan Diane Eleveld. 
 
7. Plan van aanpak MR: 
Robert Eising wil de taak van notulist op hem nemen (en agenda opstellen.) 
Edwin Bunte pakt het voorzitterschap.. 
Nienke J. zal 21 januari afscheid nemen, Robert E. Start als eerste nieuwe lid op deze dag.  
Ellen B. zal 1 april voor het laatst zijn, Edwin B. start deze dag. 
 
8. Vergader data MR: 
Maandag 21 januari 19.15u. Ivm ouderpanel. 
Maandag 1 april 19.30u. 
Dinsdag 28 mei 19.30u. 
Dinsdag 2 juli 19.30u.  
 
9. Rondvraag: 

 
10. Sluiting: 
 


