
 

 

 

NOTULEN – MR VERGADERING 23 OKTOBER 2017, 20:00-22:00 

Locatie: Zandstraat 
Aanwezig: Joris Wetzer, Kiril Ristovski, Marjon Dozy, Eefke van der Wijst, Ingrid van den Heuvel 
Afwezig: Annette van de Laar 
Gasten: Lidwien Storimans 

1. Opening en vaststellen agenda 

MR heeft de agenda vastgesteld en goedgekeurd. 

De OR heeft zich voor vanavond afgemeld, alleen de voorzitter zou aanwezig kunnen zijn. Belangrijk dat iig 

de penningmeester ook aanwezig kan zijn daar we graag toelichting wensen op de begroting.  

2. Vaststellen notulen vorig overleg 

De juiste notulen is nog niet verstuurd, de laatste die verstuurd is, is niet degene met aanpassingen. Kiril    

stuurt de notulen zsm door en verwerkt meteen de aanpassingen zoals besproken maandag jl. Daarnaast 

past Kiril de actielijst aan zodat Ingrid deze kan verwerken. Afgesproken dat actielijst een los document 

wordt, zodat het overzichtelijker is. 

3. Ouderraad 

        Ouderraad wordt opnieuw uitgenodigd voor de vergadering van 20 november.  

Bespreekpunten voor de OR: 

- Begroting 

- Rolverdeling tussen de MR en OR om tot een goede samenwerking te komen. 

 

4. Speerpunten nieuwe schooljaar 

- Zichtbaarheid 

▪ We willen meer zichtbaar zijn voor externen en onderscheidend zijn van andere 

scholen in Son. We gaan weer een open dag organiseren en vragen de 

feestcommissie wat haalbaar is voor hen qua organisatie betreft carnaval en de 

wandelvierdaagse. 

- Ouderbetrokkenheid vergroten en communicatie verbeteren 

- Opvolging van Luc 

 

We spreken af dat we in november terugkomen op bovenstaande speerpunten. Met de procedure 

opvolging van Luc zullen we in december starten zoals vorige vergadering is besproken.  

 

5. MR regelement 

 

Ingrid vraagt zich af na de MR cursus of het reglement van de Harlekijn overeenkomt met het reglement 

dat vanuit SKPO is opgesteld. We spreken af dat Eefke dit gaat bekijken. Eefke geeft in de opvolgende week 

aan dat het regelement van SKPO heel uitgebreid is. We spreken af dat we kijken wat noodzakelijk is voor 

de Harlekijn.  

 

6. Voorbereiding 12 december proces opvolging / profiel 

  

De eerste bevindingen zijn positief zowel vanuit de docenten als vanuit de ouders. Verder kunnen we niet 

heel veel voorbereiding doen voor 12 december. Ingrid geeft aan dat het goed is dat datgene wat ouders 



 

belangrijk vinden bij een nieuwe directeur wat breder te trekken wat oudergeleding betreft. We spreken af 

dat Joris, Kiril en Ingrid navraag doen bij ouders van datgene wat ouders belangrijk vinden bij de aanstelling 

van een nieuwe directeur. Belangrijk voor 12 december is dat het profiel van wat voor de school wenselijk 

is los te zien van het huidige functioneren van Lidwien. Risico is als we dit niet doen we niet objectief kijken 

naar wat voor de school goed is. 

7. Mededelingen 

• Directie: 

o  Camera’s: Remco vd Heijden geeft aan dat het beter is de camera’s continue een te zetten 

en niet alleen buiten schooltijden, dit ivm vakanties en weekenden. Lidwien geeft aan dat er 

goede afspraken gemaakt zijn over wanneer er terug gekeken mag worden, bijvoorbeeld bij 

vandalisme of inbraak. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard. Bij het continue 

aanzetten worden de beelden na 2 a 3 weken overschreven, dus dit valt binnen de wettelijke 

norm. Bij de voordeur en het hek aan de voorkant bij de fietsen is geen camerabeeld, terwijl 

dit voor inbraak wel wenselijk zou zijn. Dit brengt extra kosten met zich mee die uitkomen op 

ongeveer 750 euro. Lidwien overweegt dit te doen en vraagt hoe MR hierin staat. MR is 

positief, daar dit de veiligheid van de school vergroot. Lidwien vermeld dit in de nieuwsbrief.   

o Schoolfruit: De Harlekijn ontvangt subsidie voor schoolfruit voor de periode van half 

november tot de meivakantie. Dit is al in de nieuwsbrief gecommuniceerd. Lidwien overlegt 

met team op welke dagen we dit gaan inzetten, het betreft 3 dagen. Zal ook afhankelijk zijn 

van de aanleverdag. 

o Ouderportaal: Hierin staan geen data van kinderen, wordt hier alleen vanuit gemaild. Men 

heeft geen inzage in de resultaten van de kinderen via ouderportaal. 

o Subsidie Brabants verkeerslabel: Is toegekend van afgelopen schooljaar. Voor komend jaar is 

het aangevraagd, dit betreft ongeveer 1900 euro. Dit wordt besteed aan bijvoorbeeld 

fietscontrole, stickers en dergelijke wat veiligheid mbt fietsen bevorderd.  

o Schoolplein: hek is verplaatst, alleen geen vergunning verleend, Lidwien is hier mee bezig. De 

buren hebben niet meer geklaagd. Er is controle geweest op de speeltoestellen. 

Aandachtspunten worden opgepakt. De buis is wel veilig dus hoeft niet verplaatst te worden. 

o Korein: Er is op 2 oktober een overleg met alle Sonse scholen en SKPO over het te kort van  

peuteropvang en wat Korein hiervoor kan betekenen geweest. Er ligt een urgentieverzoek bij 

de gemeente voor de opvang van 0 tot 4 jarigen, aangezien dit erg krap is in Son. De Harlekijn 

is als enige school in Son nog geen brede school. Lidwien gaat in gesprek met Ria de Ruiter 

van de gemeente om toekomstplannen te bespreken en te kijken naar de mogelijkheden 

voor de Harlekijn.  

o Begroting: Lidwien heeft in november begrotingsgesprek met SKPO. Lidwien stuurt voorstel 

voor 20 november naar MR, daar het anders te laat aangezien het in december vastgesteld 

moet zijn. Leerlingaantal op laatste tel datum is 169, dis is 10 minder dan vorig jaar. Groep 2 

is nu een kleine klas, we zien dat in groep 1 al wel weer voldoende leerlingen zijn gestart.  

o App: Lidwien heeft 24 oktober een gesprek met de app-bouwer. App data en activiteiten 

omdraaien lukt niet, dit is al besproken. Als er meer duidelijkheid is betreft de inhoud volgt 

een info avond voor ouders hoe dit te gebruiken. Gesproken wordt nog over privacy 

wetgeving. Lidwien vraagt dit na bij Casper.  

o Brainport: WT040: School doet mee aan wetenschap en techniek en ontvangt hiervoor een 

subsidie. Vanuit SKPO is er 1 school die hier aan deelneemt. De Harlekijn is volgschool voor 

brainport. Lidwien heeft 8 november een afspraak om verschillen met WT040 en brainport te 

bespreken. Nadien wordt dit verder gecommuniceerd. Leuke aanvulling is dat burgemeester 

op 9 november op school komt. Marjon licht project waar zij mee bezig is met de klas nog 



 

verder toe. Joris heeft nog een bericht gelezen over CyberPi. Is dit iets voor de Harlekijn. Deze 

vraag wordt bij Rob neergelegd. Verder info CyberPi, zie app.  

 

• OR: Notulen zijn ontvangen. OR wordt uitgenodigd voor vergadering in november met belangrijkste 

bespreekpunten begroting en rolverdeling.  

• Team:  

o stagiaires : Er zijn aardig wat stagiaires op school gestart. Eerste bevindingen zijn positief. 

Marjon geeft aan dat het echt een WIN/WIN situatie is. 

• GMR : Er is een vacature voor voorzitter binnen de GMR. Daarnaast is er een nieuwe bedrijfsarts 

aangesteld.  

8. Ingekomen post 

Notulen OR 

9. MR info in nieuwsbrief en op website 

MR heeft speerpunten vastgesteld. 

Lidwien heeft mededelingen gedaan vanuit de directie en betreft lopende zaken. 

MR reglement wordt opnieuw bekeken volgens aangepaste versie van SKPO. 

MR heeft zich voorbereid op de procedure opvolging van Luc. 

Speeltoestellen zijn gecontroleerd, aandachtpunten worden meegenomen in verdere aanpassingen van het 
schoolplein. 

10. Rondvraag 

Er heeft niemand iets voor de rondvraag. 
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