
Notulen  MR  vergadering  dinsdag 11 april 2017 

 

Plaats: IKC de triviant Stein 

 

Tijd: 19.00 uur  

Sluiting : 21.25 uur 

Afgemeld : Anneke en Sandra 

Toehoorders : 0 

Sprekers : 1 

Notulant : Margot Klinkers 

 

1. Opening en mededelingen door de  voorzitter  

Agenda  11-04-2017 vastgesteld. 

 

Wegens iets later aanwezig zijn van de voorzitter neemt de vicevoorzitter deze taak bij aanvang 

waar. 

Vicevoorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Binnengekomen post/ingezonden stukken. 

 

Dhr. Leo Theunissen heeft spreektijd aangevraagd  we plannen dit tussen 19.30-20.00  

uur. 

Er zijn heel veel ingekomen stukken per mail doorgestuurd naar alle leden. 

 

Afspraak : Er zijn een aantal  stukken, waarvan de inhoud van belang is voor een volgende MR 
vergadering ivm zaken die dan ter tafel kunnen komen. 

 Samen in verscheidenheid : Clusterplan Regio Stein 

 Toepassing vd Wet op Privacy Persoonsgegevens, protocol Datalekken Kindante. 

 Trend rapportage kwaliteitsvragenlijst 

 Bestuursformatieplan 

 Activiteitenplan 

 Reglement van de medezeggenschapsraad  
 

Mochten er zaken hierover niet duidelijk zijn ook wat betreft inhoud directiemededelingen, 
graag deze vooraf bij directeur aangeven en laten verduidelijken,  zodat we tijdens de volgende 
reguliere vergadering niet verzanden in uitleg van zaken,  dit neemt teveel tijd in beslag. 

 
Het activiteitenplan zal opgepakt worden door Kristel, Eva en Anneke. We houden het kort en 
bondig, de begroting zal hierin ook opgenomen worden. 
 
Reglement medezeggenschapsraad,  afgehandeld en ondertekend op 12 april verzonden aan 
Kindante. 
 



 
Spreektijd Dhr. Teunissen 19.30-20.00 uur 
Dhr. Teunissen geeft beknopt de gemaakte stappen van  het moment dat er actie genomen is. 
In mei 2016 is een enquete door 61% van de ouders ingevuld mbt huisvesting. De resultaten zijn 
destijds ook naar Kindante en Gemeente gebracht. 
Daarna nog aantal keren spreektijd binnen de MR vergadering aangevraagd, waarbij door MR 
uitleg gegeven werd over de stand van zaken. Begrijpelijkerwijs soms niet mogelijk. 
Nu bijna 1 jaar later nog steeds niet  verder, althans zo voelt het voor dhr. Teunissen. 
 
MR kan mededelen dat er zeer zeker stappen gezet zijn,  waarbij richting Gemeente en Kindante 
al vanaf begin van dit schooljaar druk  uitgeoefend is. 
We kunnen alleen maar aangeven dat we op 10 mei a.s. een oplossing verwachten te krijgen 
m.b.t. het ruimtegebrek binnen ons IKC.  
Na die bijeenkomst zullen wij 11 mei meteen met een reactie komen naar alle ouders. 
 

3. Begroting MR IKC de triviant  
 
Penningmeester is afwezig , begroting wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
Penningmeester is er wel al mee bezig, het moet alleen nog weggeschreven worden in het 
nieuwe format dat aangeleverd is. 

 

  

4. Mededelingen vanuit directie 

 

De mededelingen zijn ruim van tevoren aan geleverd, secretaris heeft bij directie navraag 

gedaan of er vragen of onduidelijkheden waren doorgegeven, dit was niet het geval. De 

mededelingen zijn terug te vinden op de website van de school. 

www. ikc-detriviant.nl   -> medezeggenschapsraad -> documenten (bijlage 6 ) .  

 

5. Communicatie binnen onze MR (besloten agendapunt) 
 
Aangezien niet alle MR-leden aanwezig zijn moet dit punt doorgeschoven worden naar een 
volgende bijeenkomst. 

 
 

6. Plan van aanpak m.b.t. uitbreiding/zaken naar gemeente/Kindante (besloten agendapunt)  
 
We plaatsen op ISY als MR een bericht mbt de verstrekte brief van Kindante d.d. 27 maart jl. 
Secretaris zal het bericht woensdag plaatsen nadat voorzitter en OMR lid dit eerst met directie 
besproken hebben. 
Tekst van ISY bericht is ook terug te vinden op de website  als bijlage 7. 

 
 

7. Rondvraag  
 

OMR lid geeft aan dat zij na dit schooljaar haar functie als OMR lid neerlegt. 
2 PMR leden zullen ook   na dit schooljaar stoppen, hiervoor zal binnen ons team 1 PMR 
gezocht worden die vanaf volgend schooljaar zitting zal nemen. 
Voor volgend schooljaar betekent dit dat wij verder gaan met 3 OMR en 3 PMR leden. 
 



De t-shirts met opdruk van ons schoollogo zijn in bestelling. We hopen deze voor het 
schoolreisje in ons bezit te hebben , zodat we ze dan gaan gebruiken. Met heel wat gepuzzel 
is de financiering rond.  
Mooie uitstraling als IKC, wanneer deze shirts gedragen worden. 
 
PMR lid merkt op dat we vergadertijd aangepast hebben zodat we niet tot laat ’s avonds 
vergaderen, eindtijd was 20.30 uur en we zijn er weer heel ver overheen. Vervelend, 
belangrijk er rekening mee te blijven houden dat we de eindtijd niet uit het oog verliezen. 
 

 
8. Sluiting vergadering  

 
21.25 uur 

 
 
 
 
Volgende vergadering : 
 
Woensdag 10 mei 2017 om 19.00 uur 
Overleg voortgang ruimtegebrek met Kindante en gemeente Stein. 
 
Dinsdag 20 juni 2017 om 19.00 uur 
MR vergadering  dan in ieder geval op de agenda  

 Communicatie binnen onze MR 
 

 

 

 

 

 

 


