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Agenda MR,   maandag 12 december 2016,   19.30 uur,   locatie Schaepmanlaan 2   

Notulist : Joy Ellen/Nathalie 

Aanwezig : Michel, Danielle, Betty, Tim, Andre, Thijs, Marcel, Nathalie 

Afwezig : nvt 

Bijlagen : nvt  

  

19:30 zonder directie: 

 

 

1. Opening  

Directie: Per 1 februari zal Juliska dichter bij huis gaan werken en ons dus verlaten. 

Er is een interne kandidaat waar Michel een zeer goed gevoel bij heeft. De vragen en 

opmerkingen die hierop komen zijn: 

 

1.Hoe gaat dat in zijn werk als iemand promoveert? 

2.Is er nog een andere kandidaat (intern)? 

3.Volgens de interne procedure  

4.Goede borging kwaliteit (ook gezien zwangerschappen) 

5.Fijn dat er continuïteit is en de kandidaat zeer goed bekend is met de cultuur en 

visie van de Piet Heinschool. 

 

MR stemt in met deze procedure. 

Danielle, Cilia, Bart en Joy Ellen maken deel uit van de sollicitatieprocedure.  

 

 

2. Notulen  

De notulen worden goedgekeurd. Betty en Joy Ellen zullen zich nog buigen over een 

verslag over IPC voor de ouders. 

 

 

3. Mededelingen voorzitter 

Web site – Er moet gecheckt worden of de stukken erop staan.  

En zo nodig erop geplaatst worden.  

 

 

4. Notulen 

Actiepunt IPC – MR heeft de folder meegekregen. De MR adviseert de inzichten van 

de evaluatie ook terug te koppelen aan de ouders. 
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5. Ingekomen stukken 

Brief van Frans Cornet: 

Wij (Ouders) zijn bezorgd over de ontwikkelingen van de A9 in relatie tussen de 

school.  

Wat is het scenario als het project A9 uitloopt? Hoe ziet het gebouw er dan uit? 

Het PVE stuk komt is op een aantal belangrijke aspecten nog niet duidelijk uitgewerkt 

warrig. Met name de combinatie van een crèche en een basisschool. Ook zijn er 

vragen over de samenwerking tussen Kinderrijk en de Piet Heinschool. Vooral een 

verschillend belang bij de verkeersafspraken die nu gelden zouden voor onenigheid 

kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als ouders van jonge kinderen met de auto komen. 

Voordelen van een samenwerking kunnen zijn het delen van verschillende van een 

aantal gemeenschappelijke ruimtes. Echter ook daarbij wijst MR er op de dat je te 

maken hebt met heel verschillende (behoeftes van) doelgroepen. En vraagt de MR 

zich af of dat en de bijbehorende mogelijke issues al voldoende zijn uitgewerkt. 

 

6. Nieuwbouw 

Advies PVE, MR stemt in met mitsen en maren. Zie hierboven en in brief naar frans 

cornet. 

 

 

20.00 Met directie 

 

 

7. Notulen 

Vanaf januari gaan de brieven eruit voor “te laat” aankomen in de klas. De 

leerkrachten gaan hier de ouders ook op aanspreken.   

 

 

8. Mededelingen directie: 

1. Definitieve audit stuk is binnen gekomen, wordt besproken in volgende 

vergadering 

2. Verlof – zwangerschap is opgelost 

3. GMR – De school wordt eigen risico dragend voor vervangingen – 

goedgekeurd – budget misschien in januari bespreken. 

 

 

9. Ingekomen stukken  

nvt 

 

 

10. Nieuwbouw  

advies PVE zie boven 

 

 

11. Rondvraag en sluiting  

nvt 


