
 
 
 
 
 
 
Notulen vergadering MR en OC KC BuitenRijck 
Datum:   11 september 2017 19u-20u 
Locatie:  Kindcentrum BuitenRijck 
Aanwezig: Suzanne Nagelkerke (OC), Marike van de Hoeven (OC), Sandra Pietersma (MR), 

Saskia Hoogveld (OC), Sergio Cooman (MR), Max van Boogaart (MR), Andre Lourens 
(MR), Sandra van Til(OC), Marjan de Smit-van Rooyen (OC notulen) 

Afwezig:  Chantal van Wijkvliet, Angela Pisters 
 
1. Welkom  
Andre opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
Momenteel is er sprake van een afzonderlijke MR voor de basisschool en de OC vanuit de opvang. In 
de toekomst is de wens om deze twee organen beter op elkaar af te stemmen, dan wel tot 1 
gezamenlijke raad te komen. In het kader van integratie van beide commissies wordt er gestart met 
een kennismaking van de leden van de MR/OC.  

 Suzanne Nagelkerke is sinds januari werkzaam als unitleider kindcentrum 0-6 jr 
 Sandra Pietersma werkt parttime als groepsleerkracht op BuitenRijck. Tevens is ze 

bouwcoördinator en verzorgt de ICT binnen BuitenRijck  
 Marieke van der Hoeven is werkzaam als docent aan de Haagse Hogeschool. Haar zoontje zit 

op de opvang (OC) 
 Saskia Hoogveld is werkzaam als anesthesiemedewerkster bij Erasmus MC. Haar zoontje 

maakt gebruik van de opvang en haar twee dochters zitten op de basisschool en maken 
gebruik van de BSO (OC) 

 Sergio Cooman heeft 2 kinderen op de basisschool (MR) 
 Max van Boogaart heeft 2 kinderen op BuitenRijck en 1 kind op de opvang in een andere 

opvang dan BuitenRijck. Hij is secretaris van de MR   
 Marjan de Smit-van Rooyen heeft drie kinderen waarvan er momenteel 1 gebruik maakt van 

de BSO. Ze werkt parttime als programmamedewerker bij ZonMw cluster jeugd, een 
organisatie die gezondheidsonderzoek financiert om de zorg te verbeteren.  

 Sandra van Til heeft 1 zoontje op de opvang en is daarnaast parttime werkzaam als netwerk- 
en systeembeheerder in het midden- en kleinbedrijf 

 Andre Lourens is directeur van kindcentrum BuitenRijck.  
 
 

2. Wederzijdse verwachtingen 

Er wordt gevraagd aan alle leden hoe zij de integratie van beide commissies voor ogen zien. Daarbij 
wordt voorgesteld om beide jaarplannen naast elkaar te leggen. Max en Marieke spreken af om het 
jaarplan van de OC en de MR te bekijken op overeenkomsten en ook zal er een start gemaakt worden 
om het huishoudelijk regelement op elkaar af te stemmen.  

De leden geven aan dat de wens voor de toekomst er ligt om de overgang van opvang naar school 
beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit geldt ook voor de overgang van opvang naar BSO.  

3. Speerpunten 

Omdat er komend jaar veel op de planning staat in het kader van de verhuizing en de vorming van het 
kindcentrum wordt er door Andre geadviseerd niet al te veel hooi op de vork te nemen.  

4. Nieuwbouw 

Eind december zal de verhuizing plaatsvinden naar de nieuwbouw en zal het kindcentrum meer vorm 
gaan krijgen. Thema’s zullen hierbij doorgezet worden van basisschool naar opvanggroepen. De 
peuterplusklas wordt uitgebreid waarbij oudere peuters de mogelijkheid krijgen om mee te spelen op 



het leerplein en de overgang naar de kleuterklas versoepeld wordt. Er zullen in de nieuwbouw twee 
leerpleinen gerealiseerd worden, 1 voor de leeftijd 0-6 en 1 voor de oudere leerlingen zodat er meer 
rust wordt gecreëerd op de groepen. De gymzaal zal buiten de schooltijden ook gebruikt worden voor 
exploitatiedoeleinden. Er is zodoende bewust gekozen voor een extra trap en mogelijkheid tot 
afsluiten van de school zodat bezoekers van de gymzaal geen gebruik kunnen maken van de school. 
Ook zal de nieuwbouw ruimte bieden aan een welzijnsgedeelte van 50m2 die nog nader ingevuld 
dient te worden door de gemeente. De school heeft de gemeente geadviseerd deze ruimte in te vullen 
als bibliotheek.  

Momenteel vergadert de MR om de 6 weken. De vergaderingen van de OC zijn minder frequent. Er 
wordt afgesproken dat de volgende gezamenlijke vergadering van de MR en OC om 19.30 zal starten. 
Afhankelijk van de overeenkomsten in de jaarplanning zullen de vergaderdata worden opgesteld. De 
agenda zal opgesteld worden door Max in samenspraak met een lid van de OC.  

De voorzitter sluit de vergadering en de leden gaan verder in hun eigen vergadersetting.  
 

 


