
Notulen MR 10 april 2017  
 
Aanwezig: Gerard Hoefs, Harmke Ypma, Ilse van Breukelen, Yeliz Yesilbas , Aysel Gocen 
Afwezig: Asha Gaheyr, Ronald Roovers i.v.m. privéomstandigheden, Liesbeth de Groot i.v.m. cursus 
 
Mededeling Gerard 

 Schooladviescommissie komt bijeen op 15 of 16 mei. Precieze tijd is nog onbekend. Aysel 
Gocen zal zitting nemen in de schooladviescommissie namens de oudergeleding van de MR.  

 
Mail oudergeleding naar personeelsgeleding 

 Gerard Hoefs neemt het woord. Op donderdag 6 april mailt Harmke, namens de 
personeelsgeleding, een voorstel naar de oudergeleding om de vergadering van 10 april te 
laten vervallen. Reden hiervoor is het niet (volledig) aanleveren van stukken die in de 
vergadering van 10 april besproken dienen te worden. De personeelsgeleding geeft aan 
onvoldoende tijd te hebben ter voorbereiding op de vergadering. Het antwoord van de 
oudergeleding op de mail van de personeelsgeleding wordt grensoverschrijdend genoemd 
door de personeelsgeleding. Door eerdere ervaringen in miscommunicatie en het uitspreken 
van wantrouwen naar de personeelsgeleding en bevoegd gezag, doet Gerard het voorstel dat 
zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding terugtreden. De oudergeleding is het niet 
eens met het voorstel. 
De oudergeleding geeft aan volledig achter hun eigen mail te staan. Er wordt benoemd dat de 
mail een uiting is van frustratie van de afgelopen anderhalf jaar. De oudergeleding heeft het 
gevoel niet verder te komen met de punten die worden aangedragen. Er volgt een discussie, 
waarbij het onbegrip tussen de oudergeleding, personeelsgeleding en bevoegd gezeg blijft 
bestaan.  

 
Jaarverslag 2015-2016 

 De oudergeleding heeft het initiatief genomen tot het schrijven van het jaarverslag. Op de 
vergadering van 30 januari 2017 wordt het jaarverslag besproken en opmerkingen van de 
personeelsgeleding meegegeven aan de oudergeleding. De afspraak wordt gemaakt dat Asha 
het jaarverslag aanpast en verstuurd naar alle MR-leden. Vanwege omstandigheden heeft 
Asha het aanpassen van het jaarverslag aan Aysel uitbesteed. Aysel heeft de aanpassingen 
gedaan, met de opmerkingen van Ilse. De opmerkingen van Harmke en Liesbeth zijn niet 
meegenomen in de vernieuwde versie. De oudergeleding geeft aan dat dit een document is 
wat zij als ouders maken en waar, volgens de oudergeleding, geen aanpassingen meer in 
gedaan zullen worden.  

 
Schoolgids 2016-2017 

 Op 3 april 2017 zouden de punten rondom de schoolgids van het schooljaar 2016-2017 bij 
Ronald worden aangeleverd. Er is onduidelijkheid over of dit gebeurd is en zo ja wanneer dit 
gebeurd is. In de mail van de oudergeleding op  donderdag 6 april 2017 wordt geschreven; 

‘Het kost ons meer tijd dan we gedacht hadden. Het is dikke pil en we willen de opmerkingen van al 
ons drieën toch bundelen zodat het dubbel erin staat.’ 
Gerard doet een voorstel dat de oudergeleding de opmerkingen die zij hebben op een ander 
moment met het MT bespreekt.  

 
Actielijst MR voor 22 mei 2017 
 

Wat? Wie? Wanneer klaar? 

Schooladviescommissie; concrete datum en 
tijd voor Aysel. 

Gerard Hoefs Wanneer datum en 
tijd bekend zijn.  

Afspraak maken voor het bespreken van de 
opmerkingen over de schoolgids 2016-2017. 

Oudergeleding Wanneer 
opmerkingen 
compleet zijn. 

Agenda voor maandag 22 mei maken.  
(Met o.a. jaarverslag en werkplan) 

Voorzitter MR (i.v.m. 
opstappen secretaris) 

Voor 8 mei 2017 

Voorstel voor de vergadering van 22 mei te 
verplaatsen naar een eerder moment. 

Yeliz  Yesilbas of Asha Gaheyr z.s.m. 



 


