
Notulen: MR-vergadering IKC De Bosvlinder 
Datum: 05 februari 2019 
Tijd: 19.30 uur 
Aanwezig: Helga Beuving, Annelies Joling, Nienke Jager, Immy Rorije, Ellen Bazuin, Robert Eising 
 
Agenda: 
1) Opening 
2) Vaststellen notulen 26-11-2018 
3) Mededelingen directie/GMR 
4) IKC raad (leeswerk ter voorbereiding) 
5) Burgerschap (leeswerk ter voorbereiding) 
6) Ouderpanel 29-1-2019 eerste ouderpanel 
7) Cursus MR 
8) Vergaderdata MR 
9) Rondvraag 
10) Sluiting 
 
1. Opening: 
 
2. Vaststellen notulen 26-11-2018:  

Notulen akkoord 
 
3. Mededelingen directie/GMR 

 Dankzij OR zijn er nieuwe materialen aangeschaft: Bee-bot en ‘Dash en Dot’. 

 Met profileringsgelden zijn er treinzitjes aangeschaft en geplaatst in de bibliotheek 

 Zonnepanelen zijn nu ook aangesloten 

 De bibliotheek wordt uitgebreid met project BoekStart voor de allerkleinsten 

 Vervanging Annelies bijna rond, erg lastig om vervanging te krijgen. Ook voor kortstondig ziekte 
steeds lastiger, kans op uitval lessen wordt steeds groter. 
Henk Iwema vervangt Annelies in MR 

 Docenten Bosvlinder staken niet op 15 maart 
 
4. IKC Raad:  
‘Handreiking IKC raad’ is doorgenomen. Model 1, 2 en 3 zijn bekeken en voor en tegens zijn 
benoemd. Er zijn nog onduidelijkheden in; 
Model 2: Moet de OC vertegenwoordigd worden door iemand met enkel een kind op de 
kinderopvang en niet ook nog een kind op de basisschool? 
Model 3: Er wordt gesproken over ‘overige taken blijft bij MR’ en tegenstrijdig ‘alle 
verantwoordelijkheden komen bij de themaraad te liggen’. 
 
Voorkeur op dit moment is klein te beginnen en in kleine stapjes toe te werken naar model 3. 
Belangrijk hierin is ook te peilen wat de OC hiervan vindt.  
Indien akkoord 2 juli proberen volgens model 1 een gezamenlijke vergadering te plannen.(actie: 
Immy) 
 
5. Burgerschap: 
Lastig te vatten; zit verweven in meerdere vakgebieden 
Belangrijk is kolom schoolaanpak, hierin staat welk vak of lesmethode toegepast kan worden om de 
doelen te halen. 
 
 



6. Ouderpanel 29-1-2019 eerste ouderpanel: 
Verslag is (intern) rondgemaild, over het algemeen zeer positieve ervaring. 
Immy vraagt hulp bij het verwoorden in het juiste perspectief van sommige antwoorden van ouders. 
Positieve punten organisatie:  
Gestructureerde avond, duidelijk aangegeven hoeveel tijd er voor een vraag is. 
Zelfde groep blijft bijeen 
Vragen onder stelling 
 
Nav feedback ouderpanel hebben wij nu gesproken over meer communicatie tussen ouders en 
leerkracht mbt functioneren leerling:  
Tussentijdse evaluatie 
2x vacultatief? 
Pilot: digitale cijferlijst open 
Ouderportal open 
Leerlingvolgsysteem 
 
Volgende ouderpanel 21 mei. 
 
 
7. Cursus MR 
Helga, Edwin en Robert zijn 21 januari naar de training voor MR-leden geweest in Beilen. 
Het was een zeer interessante avond; besproken zijn de bestuurlijke opbouw Kits Primair, het 
medezeggenschapsstatuut, reglement MR en de verantwoordelijk- en bevoegdheden van de MR. 
Tips van cursusleider: Neem zoveel tijd als je nodig hebt; Zorg dat je beschikt over alle relevante 
informatie; Probeer je te focussen op enkele (grote) onderwerpen ipv (te) veel kleine dingen. 
 
8. Vergader data MR: 
Maandag 1 april 
Dinsdag 28 mei 
Dinsdag 2 juli 
Aanvang 19.30 uur 
 
9. Rondvraag: 
Edwin en Robert zijn toegevoegd aan Groepsapp MR 
Als afsluiting en nieuwe start MR-leden in groepsapp datum gezet voor uiteten: vrijdag 8 maart of 
vrijdag 22 maart. 
Nienke heeft een boeket ontvangen als bedankje voor haar inzet. 
 
10. Sluiting: 
 


