
Notulen MR/OC-vergadering  

 

Datum:  

Tijd: 

Locatie:  

15 januari 2018 

19.30 - 21.00 uur 

KC Buitenrijck 

Voorzitter: 

Notulist: 

Aanwezig: 

Sandra Pietersma (Voorzitter) 

Max van den Boogaard  

Sandra Pietersma, Sergio Cooman, Laura Dingshoff, Monique Vreeburg, Marjan van 

Rooyen, Marieke van der Hoeven, Chantal van Wijkvliet, Saskia Hoogvelt, Sandra van Til, 

Max van den Boogaard 

Afwezig: Andre Lourens 

   

1. Opening & mededelingen  
 

De vergadering wordt geopend door Sandra. André is vanwege ziekte niet aanwezig. Monique 

Vreeburg heeft zichzelf voorgesteld. De stand van zaken zijn besproken: de verhuizing van de Opvang 

al 2 februari 2018 gaan plaats vinden, waarna er op 5 februari gestart zal worden. Sinds 15 januari is 

de gymzaal in gebruik genomen. Een aantal dingen werken nog niet helemaal, maar iedereen heeft 

het erg naar zijn/haar zin. 

Het schoolplein is (nog) niet afgesloten, maar er wordt op alle fronten gewerkt om het veiliger te 

maken. Een RIE zal nu 3-ledig worden opgesteld, nl. voor het opvanggedeelte, de school en de BSO, 

maar voor de toekomst zal er 1 RIE komen. De openstaande actiepunten zullen gelijk worden 

opgepakt. Voor de kleuters is er nu geen zeep, maar daar wordt iets op verzonnen.  

Op gebied van douchen na het gymen is er binnen Lucas Onderwijs geen eenduidig beleid. De vraag 

is welk standpunt er hierin genomen gaat worden. De personen die hier samen over na gaan denken 

zijn: Sandra, Sergio, Marjan en Laura.  

 

2. Vaststellen agenda 
De agenda is besproken en er zijn geen punten die nog ingebracht dienen te worden. Tijdens de 

opening zijn er al verschillende onderwerpen langs gekomen, met name punten van de nieuwbouw. 

 

3. Gebouw Kindcentrum  

Momenteel wordt er door sommige ouders als een chaos ervaren bij het ophalen van de kinderen en 

de doorstroming van de gang bij het leerplein. De school is net gestart en er wordt momenteel 

gekeken naar betere oplossingen om het brengen en ophalen wat georganiseerder te laten verlopen. 

Sommige ouders vinden het ook gevaarlijk om de trap straks te gebruiken voor de kinderen van 

groepen 3-8. Daarnaast baart het sommige ouders zorgen dat het hekwerk van het dakterras 

(leerplein) te laag zou zijn. Er wordt nogmaals bekeken of dit allemaal wel veilig is. 

 

momenteel doen de kinderen hun schoenen uit voordat ze de klas in gaan. Dit bevalt veel ouders (en 

leraren) wel. Er wordt nu ook bekeken of dit zo blijft.  

 



Het buitenterrein is van de gemeente. Gewenste aanpassingen zoals het groener maken van de het 

terrein is lastig, net zoals het meenemen van de gemaakte spullen op het vorige schoolplein.  

 

4. Communicatie tussen MR en OC  

De vergadering van de MR en de OC samen zullen zijn op 26 maart 2018 en op 28 mei 2018. De MR 

zal nog een vergadering houden in juni 2018. 

 

5. Samenwerking Lucas-SRK 

De samenwerkingsovereenkomst is akkoord bevonden.  

 

6. BSO 

De uitslagen van het GGD-rapport van de kinderopvang en de BSO enquête zijn besproken. Monique 

wilt eerst de punten bespreken in haar team, voordat het besproken wordt binnen de MR en de OC. 

Een highlight uit de BSO-enquête was het communicatiedeel tussen ouders en de BSO én kinderen 

en de BSO. De enquête was ingevuld door 112 personen. Monique kijkt voor de volgende keer 

hoeveel het percentage is van de invullers tov alle ouders. Momenteel is er veel meer rust binnen het 

team en Monique komt volgend overleg met een uitgebreider verslag.  

 

7. Pauzes, werktijden en pleinwacht 

In de nieuwe situatie is dat even lastig te bepalen. Er zijn in ieder geval geen ouders meer die 

pleinwacht houden. Richard helpt mee en er wordt altijd gezorgd dat er 2 personen zijn die toezicht 

houden op het schoolplein tijdens de pauzes. Richard is de 1e combinatiefunctie (leerkracht en 

opvang) binnen KC Buitenrijck. 

 

8. Begroting en beleidsvoornemens 

De begroting is even uitgesteld. De beleidsvoornemens voor de toekomst zijn:  

- Een proef voor groepen 5-8 om met tablets te werken. Hierin is dan meteen het resultaat in 

te zien voor de leerkracht. Advies is om wel een goede afwisseling te nemen en kinderen dus 

niet teveel bloot te stellen aan schermen ivm bijziendheid.  

- Gepersonaliseerd leren voor de onderbouw. Dit heet “30 stippen” en zal voor meer spel op 

de grond zorgen. 

- Het spel Zoem de Bij. Hiermee kunnen resultaten ook direct worden ingezien door de 

leerkrachten. 

 

  



9. Veiligheidsplan en ontruimingsplan  

Het ontruimingsplan is onderdeel van het veiligheidsplan. Het ligt als concept bij de BHV-groep en 

wordt op onderdelen gefinetuned. Momenteel zijn er 2 plannen voor de kinderopvang en de school. 

Gekeken wordt om te inventariseren om er één plan van te maken. De MR dient dit goed te keuren 

wanneer het definitief is. De OC krijgt hier wellicht ook een rol in, omdat er vanaf nu meerdere 

partijen bij betrokken zijn.  

 

10.  Doorstroming peuters naar kleuters bevorderen 

Momenteel is er beleid voor de doorstroming van peuters naar kleuters. Er heerst wat ruis op de lijn 

betreffende de informatievoorziening. Er wordt uitgezocht of het beleid wordt nageleefd. Indien er 

ouders klachten hebben, kunnen zij zich direct melden bij o.a. Monique. Zij kan dan hier meteen 

actie op ondernemen.  

 

11.  Schoolverlaters 

Dit agendapunt staat inmiddels 2 jaar op de agenda. Het is bedoeld voor de kinderen die in groep 8 

zitten en de manier waarop ze afscheid gaan nemen van school én of ze wel of niet op kamp gaan. 

Vorig jaar was er kamp met groepen 6,7,8 en dit jaar gaan groepen 7-8 op kamp. Net als vorig jaar 

komt er een afscheidsfilm. Totaal zitten er in groep 7-8 13 leerlingen, waarvan er nu 7 van school 

gaan.  

 

12.  Peutergym 

Voorheem was er peutergym. Dit was geregeld via de SEH. Er wordt nu gekeken of dat opnieuw in 

het leven geroepen kan worden. De verwachting is dat er veel animo zal zijn. In het volgende overleg 

wordt hier terugkoppeling op gegeven.  

 

13.  Zomerfeest 

Her voornemens is om een zomerfeest aan het einde van het schooljaar samen (op dezelfde dag) te 

houden voor de school en de kinderopvang. Voor de school regelt dit de OR. Wellicht kan voor dit 

feest de OR uitgebreid worden met leden van de OC en andere ouders. Met elkaar kan dan het 

thema bepaald worden en kunnen kosten verdeeld worden (ouderbijdrage en budget KDV)  

 

14.  Jaarplanning 

Voor punten die specifiek in de jaarplanning voor komen van de OC, zal de OC zelf een vergadering 

houden.  

  

  



15. Ingezonden stukken 

- Koelkast tbv melk: door een paar ouders wordt het als jammer ervaren dat de koelkast is 

opgeheven. Er wordt nu gekeken naar wat er mogelijk is met schoolmelk binnen het 

lerarenteam. Twee jaar geleden was dit ook uitgezocht maar was toen erg duur. Tevens zijn 

er ook ouders die geen voorkeur hebben bij schoolmelk.  

 

16.  Rondvraag 
- Sergio: Sommige ouders vinden dat ze te lang moeten wachten op het schoolplein. In de 

nieuwsbrief wordt er gecommuniceerd wanneer de leerlingen naar buiten zullen komen. Dit 

ivm interpretatie van ouders voor het tijdstip dat de leerlingen naar buiten komen. Is dat 

14.15 uur of gaan de leerlingen 14.15 uur hun schoenen aan doen en klaar maken om naar 

buiten te gaan, waardoor ze dus automatisch laat naar buiten komen.  

- Marjan: Of er bij een volgende keer van een staking eerder gemeld kan worden dat het gaat 

plaats vinden ivm opvang van de kinderen. Het antwoord hierop is dat ouders altijd zo vroeg 

mogelijk geïnformeerd zullen worden, maar dat het deze keer heel kort van te voren 

besloten werd door het bestuur van Lucas Onderwijs om deel te nemen aan de staking. Het 

is nog onbekend of er nog een staking zal zijn in februari. 


