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Notulen vergadering 11 maart 2019 (201819-5) 
 

Aanvang:  19.30 uur 

Locatie:  Personeelsruimte BS de Bijenkorf 

Aanwezig: Personeelsgeleding: Dorrie Welten, Inge Karman, Johan Boesten, Stephanie 

Verspeek 

Oudergeleding:  Paul Geels (voorzitter), Kitty Wilgers, Elmi van Boxtel, 

Directie:  Henk Hinsenveld 

Afwezig: Chris Kuiken  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen notulist 

Stephanie zal de notulen na de vergadering uitwerken. 

 

3. Mededelingen vanuit de voorzitter 

Paul vertelt over een nieuwsbrief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) die een 

nascholing voor MR-leden aanbieden in Maastricht. Deze nascholing heeft als onderwerp het 

‘meerjarenschoolplan’. De MR heeft hierover instemmingsrecht. Mocht iemand interesse 

hebben dan kan hij/zij zich bij Paul melden. De situatie bij ons op school is dat er nu geen 

nieuw plan komt, om aan de nieuwe directeur de ruimte te bieden dit te schrijven. 

 

4. Ingekomen post  

Naast de nieuwsbrief van VOO die al bij de mededelingen gemeld is, is er een uitnodiging 

van de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband (SWV) passend 

onderwijs PO Eindhoven. Deze meldt dat de OPR op 2 april een bijeenkomst organiseer 

waarbij MR-leden van MR-en uit de regio welkom zijn. 

 

5. Uitgaande post  

Geen uitgaande post.  

 

6. Vaststellen notulen vorige vergadering  

Er wordt teruggekomen op de schoolgids. Deze wordt nu niet aangepast (op de huidige 

website), wel zijn de schoonheidsfoutjes eruit gehaald. Eind april wordt hier opnieuw naar 

gekeken. De nieuwe website is als conceptversie klaar en alvast in te zien voor MR. 

  

Het airco probleem lijkt opgelost, omdat er beloofd is dat er twee nieuwe airco’s geplaatst 

gaan worden. Wanneer is alleen nog even afwachten. 

 

7. Voorbespreking benoemingsadviescommissie (BAC) nieuwe directeur. 

 

     Vraag van Elmi wie er nu in de BAC zitten.  Joyce en Jisca melden dit binnenkort.  

     Inmiddels is duidelijk dat dit de samenstelling is: 

 

Twee leerkrachten: Inge (ook afgevaardigde van MR ) en Nicole ( gekozen door het team.) 
Een ouder uit de MR: Elmi van Boxtel                                                                                              
Een SPIL -partner: Ineke Albers                                                                                                          
Een of twee afgevaardigden bestuur: Rian van der Wegen en/ of Peter Tijs                                 
Twee MT - leden: Jisca en Joyce 
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Wat willen wij als MR aan de BAC vragen over onze nieuwe directeur? 

Wij willen dat hij/zij: 

• Openstaat voor het feit dat een kind bij ons mag zijn wie hij is en dat de Bijenkorf als 

school daar heel ver in gaan. 
• Ervaring heeft, dus zijn sporen verdiend heeft (op andere scholen) 
• De rust heeft om door te bouwen op waar we nu bezig zijn 
• De uitdaging om onze school weer op 1 te krijgen durft aan te gaan. 

Kitty adviseert bij de opzet van  een LinkedIn-profiel van de school. 

 

8. Actiepunten n.a.v. hygiëne onderzoek. 
• Iedereen heeft de punten uit het onderzoek bekeken en de op- en aanmerkingen zijn 

genoteerd.  
• Johan gaat met de groep van Lonneke en Birgit een deel van het WC-probleem 

aanpakken. Elke groep krijgt eigen WC’s toegewezen. De kinderen hadden hiervoor leuke 

ideeën. Johan werkt dit samen met hen verder uit en komt dan met het plan langs de 

verschillende groepen van de midden- en bovenbouw om hier afspraken over te maken. 

Of de onderbouw hier ook aan mee gaat doen moet nog besloten worden.  
• Johan en Henk hebben een gesprek gehad met een controleur van schoonmaakbedrijven. 

De schoonmaker gaat ermee akkoord dat hij gecontroleerd wordt op de kwaliteit van de de 

schoonmaak van de school. De schoonmaker krijgt 3 maanden om zijn zaken te 

verbeteren Daarna is er besluitvorming over contractverlening.  
• Stephanie meldt nog dat het fijn zou zijn wanneer er ook stofzuigers voor in de klas 

komen. Henk meldt dat dit waarschijnlijk wel mogelijk is. 
• Verder wordt beleid rondom de hygiëne aangepast. 
 

AP: 

Joan regelt het WC-gebeuren met B3 en komt hier z.s.m. mee naar de groepen.  

Henk checkt wat er mogelijk is wat betreft de extra stofzuigers. 

9. Update merkpositionering 
 

• Kitty heeft samen met Sofie naar de website gekeken. Deze is/wordt ‘opgeschoond’ zodat 

de uitstraling ‘frisser is’ en de visie van de school beter tot zijn recht komt. Dit mede met 

het oog op kandidaten voor de vacature van directeur die de website bezoeken. 
• N.a.v. de merkpositionering komt de vraag of het de term ‘jenaplan’ onderdeel van de 

naamgeving moet blijven. Buiten kijf staat dat de school een echte jenaplanschool is èn 

blijft. Er zijn echter argumenten voor en tegen om de term jenaplan wel  of niet in de 

naam van de school te handhaven. Henk bespreekt dit verder met het MT 
• De MR adviseert de nieuwe website klaar te hebben voordat de advertentie voor de 

vacature van directeur erop komt te staan. 
 

AP:  

Henk bespreekt met het MT de naamgeving van de school. 

 

10. Stavaza verbouwing 
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Op dit moment moeten we wachten een onderzoek van de vloer dat 1 april plaatsvindt. Moet 

de vloer er helemaal uit in de benedenhal of niet? Als de vloer eruit moet, betekent dit dat veel 

andere dingen geen doorgang kunnen vinden, omdat de kosten dan te hoog worden. Valt dit 

mee dan zal er eerst aan de volgende zaken gewerkt worden: edntree en plafond beneden, 

elektra, de lerarentoiletten en het plaatsen van alarmsloten. 
 

11. Verslagen studiedagen 
 

Het terugkoppelen van studiedagen naar MR is inmiddels gebeurd (door Inge) en zal na de 

studiedag van 1 april weer gebeuren. 

 

AP: 

Vraag aan Dorrie is om deze terugkoppeling op haar te nemen. 

 

12. Berichten uit de GMR 

Geen aanvullingen vanuit Elmi op de 1 februari toegestuurde terugkoppeling. 

 

13. Informatie vanuit de oudervereniging 

 

• Er wordt beter gecommuniceerd door de onderbouw naar de ouders.  
• Bij de verschillende commissies gebeurt dit nog niet altijd, ook zij moeten zorgen voor 

een betere communicatie naar ouders. 
• Verder heeft de oudervereniging het moeilijk. Het moet bij voorkeur meer een ‘doe-

club’ zijn en geen vergadergroep. 
• 23 maart gaan Henk en Jisca naar de vergadering van de oudervereniging om o.a. te 

bespreken wat ouders kan motiveren om mee te helpen binnen de school. 
• Henk wil in dit overleg ideeën inbrengen voor een andere opzet. Mogelijk dat een 

andere opzet ouders meer motiveert om zich in te zetten. Henk denkt daarbij  om aan 

het begin van het schooljaar ouders te  koppelen aan verschillende commissies of 

doelen. 
 

14. Rondvraag / wvttk 
 

• Schoolresultaten worden meegegeven aan de oudergeleding, dit punt stond niet op de 

agenda maar had wel besproken moet worden. Hier komen we de volgende keer op 

terug. 
• Elmi meldt dat zijn van meerdere ouders heeft vernomen dat er zorgen zijn over M4. 

Henk vertelt dat de komende vier weken Lotte groepsverantwoordelijke is en dat zij 

tot het einde van het schooljaar blijft om de groep te ondersteunen. Iemand van de 

directie zal regelmatig bij M4 staan om eventuele vragen van ouders te beantwoorden. 
• Paul vraagt zich af wat de gedachte was aan de aanschaf van tosti-ijzers. Hij signaleert 

dat er stamgroepen zijn waarin een deel van de leerlingen hun lunch zittend op de 

grond eet. Hij vindt dit onhygiënisch en mist aandacht voor gezonde voeding en een 

gezonde levensstijl in de school. De afspraken hierover zijn volgens hem nogal 

verschillend. Met Koningsdag is er een centraal ontbijt, misschien zou dat een 

gelegenheid kunnen zijn om hier aandacht aan te besteden. 
 

15. Afsluiting  

De voorzitter sluit de vergadering. Volgende vergadering 9 mei 2019 om 19:30. 


