
04-04-2016 

Notulen        MR-vergadering  

Aanwezig: Erik, Alfred, Willeke, Sandra, Marieke en Friso (notulist) 

Afwezig: - 

 

1. Opening. 

Erik opent de vergadering. Een aantal punten wordt aan de agenda toegevoegd. 

 

2. Notulen vorige vergadering. 

Geen op- of aanmerkingen. Deze staan nog niet op de site. Zal zsm gebeuren. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Geen ingekomen stukken. 

 

4. Informatieavond medezeggenschap IKC d.d. 16 Maart. 

Erik en Friso zijn hierbij aanwezig geweest. Op deze avond werd uitgelegd wat er 

allemaal komt kijken bij een totstandkoming van een IKC en dan met name 

betreffende medezeggenschap. Wat voor gevolgen heeft het voor de verschillende 

raden van Fides en Zicht (MR, ondernemingsraad e.d.). Een aantal scenario’s 

zijn uitgelicht. Het al dan niet samenvoegen van verschillende raden (op randje 

van wetgeving). Welke mate van samenwerken (en vergaderen). Op enkele IKC’s 

in Nederland wordt gepionierd met verschillende vormen van samenwerking 

danwel samenvoeging. De vraag rees wat dat voor ons betekent; op korte termijn 

niets of nauwelijks iets, maar op den duur zal  blijken wat een juiste vorm is. 

 

5. Aanvulling MR. 

Hierin zijn geen ontwikkelingen. 

 

6. Dialoogsessie Zicht d.d. 11 April 

Sandra heeft uitgelegd wat deze avond inhoudt. Het gaat meer om een 

brainstormsessie om te kijken wat er leeft onder de ouders om zo Zicht beter in 

de markt te zetten. 



7. Informatieavond De Regenboog d.d. 16 Maart. 

De avond was goed bezocht, schatting: 35 ouders. De ouders en het team 

hebben het als positief ervaren. De ouders toonden veel interesse en stelden 

kritische vragen. Leden van het team hebben rondgelopen met kleine groepjes en 

dit werkte drempelverlagend mbt vragen. 5 april is er weer een inloopochtend bij 

Peuterwerk. 

 

8. Ontwikkelingen locatie nieuwbouw. 

Nadat de stemming gelijk was in de raad en dus geen besluit is genomen over de 

locatie heeft de raad wel goedgekeurd dat een onderzoeksbureau wordt 

ingeschakeld om de verkeerssituaties nog eens onder de loep te nemen. Hierdoor 

loopt het proces weer vertraging op. Dit heeft verder geen gevolgen voor onze 

huidige locatie mbt evt onderhoud.  

 

9. Ouderavond nieuwe schooltijden d.d. 12 mei. 

De werkgroep is gevormd. Mat Kusters is geregeld om de avond te begeleiden en 

indien nodig extra informatie te verschaffen. Het zal vooral inzicht geven over de 

verschillende mogelijke modellen. Belangrijk zal zijn dat wordt gecommuniceerd 

dat het schooljaar 2016-2017 al een kleine aanpassing in zal gaan. Het gaat dan 

om de onderbouw die voortaan iedere vrijdag naar school gaat ipv eens per twee 

weken. 

 

10. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

 


