
 

 

 

NOTULEN – MR VERGADERING 15 JANUARI 2018, 19:45-22:00 

Locatie: Zandstraat 
Aanwezig: Joris Wetzer, Annette van de Laar, Marjon Dozy, Eefke van der Wijst, Carla van den 

Heijkant en Ingrid van den Heuvel 
Afwezig: Kiril Ristrovski 
Gasten: Lidwien Storimans  

1. Opening en vaststellen agenda 

MR heeft de agenda vastgesteld en goedgekeurd. 

2. Voorbereiding sollicitatiegesprek Lidwien 

MR bereidt samen met Carla van den Heijkant van SKPO het sollicitatiegesprek van Lidwien voor. 

3. Sollicitatiegesprek 

Het sollicitatiegesprek met Lidwien is positief verlopen, MR benoemt samen met Carla van den Heijkant 

Lidwien Storimans als nieuwe directeur van BS. De Harlekijn. 

 

4. Evaluatiegesprek MR met Carla 

 

Allen zijn positief, zie boven.  

 

5. Mededelingen 

 

 Directie: 

o  Schilderwerk: Er is begonnen met het schilderwerk, alle klassen en verschillende kozijnen en 

overige ruimtes. Elke dag aan het einde van de dag wordt er een klas geschilderd, vandaar 

dat het ook kan zijn dat ’s ochtends niet alles op de goede plek staat. 

o Uitbreiding Lidwien heeft 16 januari gesprek met Carla van den Heijkant, De Bloktempel, 

Korein en de gemeente een gesprek over mogelijk uitbreiding. 

o Thema: Het thema cultuur is geopend, in 2 groepen samen wordt hieraan gewerkt.  

o Ziekte: Afgelopen week was de vervangingspoule leeg, dat betekent dat het intern opgelost 

moest worden, dit is goed verlopen.  

o Overblijven: Alle ouders die nog niet geholpen hebben met overblijven hebben persoonlijk 

een mail gehad, in sommige gevallen is dit niet positief opgepakt. Lidwien heeft contact met 

hen gehad.  

 OR: Geen nieuws.  

 Team: 

o Er wordt gewerkt aan het project cultuur 

o De cito’s komen er weer aan 

o De voorbereidingen voor carnaval zijn in volle gang 

o De nationale voorleesdagen komen er weer aan 

 GMR : Geen nieuws 

6. Ingekomen post 

Mail betreft overblijven, dit is besproken door Lidwien. 

7. MR info in nieuwsbrief en op website 



 

MR heeft samen met Carla van den Heijkant van SKPO, Lidwien Storimans benoemd tot directeur van BS de 
Harlekijn.  

Er is gestart met het schilderwerk op school, elke dag aan het eind van de dag wordt er een klas 
geschilderd. 

Ivm ziekte wordt normaliter de vervangingspoule ingeschakeld, vorige week heeft het zich voorgedaan dat 
deze leeg was en er dus geen vervanging was. Intern is het opgelost door de klas te splitsen.  

MR heeft een brief opgesteld voor alle ouders betreft de benoeming van Lidwien.  

  

8. Rondvraag 

Ingrid zal zorgen voor een bloemetje voor Lidwien op 16 januari vanwege haar aanstelling.  

 

9. Volgende vergaderingen 
15 maart 20.00 
14 mei 19.00 leerlingenraad 
18 juni 20.00 


