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Naam Overleg Ouder IKC-Raad (dit keer alleen: MR)  

Datum 22 november 2021, gezamenlijke start om 19.30 uur / einde 21.00 uur 

Locatie MS Teams digitaal 

Aanwezig Hanan Bouiss, Eva Schreuder, Marijn Wijga, Kirsten Muller, Suzanne Bisschop, Joyce Spies, Annemieke Veeneman 

Afwezig - 

Notulist Eva Schreuder 

 

Agenda MR 19.30-21.00 uur 
1. Notulen vorige keer – goedgekeurd 

 
2. Binnengekomen mail? – Geen (wel aanmeldingen voor de MR) 

 
3. Welkom nieuwe leden MR, voorstelronde - Gedaan 

 

4. Ter info (AV): Ontwikkelingen bouw –  
Goedkeuring is binnen, werkvoorbereiding is gestart. Waarschijnlijk wordt er in februari gestart met de daadwerkelijke bouw. Hier wordt een moment 

omheen gepland voor leerlingen en ouders: Onthullen van het bouwbord. 
Planning is voorjaar 2023 open. Er wordt nog gekeken of een gedeelte van het gebouw eerder open kan.  

 

5. Ter info (AV): Centrale aanmeldsysteem    
Aanmeldingen voor de basisschool gebeuren via een nieuw centraal aanmeld punt.  

Marijn heeft deze aanmelding gedaan en dit ging simpel.  
Broers en zussen kunnen alleen voorrang krijgen als ze zich op tijd hebben aangemeld. Schoolleiding van KC heeft geen zicht op de aanmeldingen. 

Belangrijk dat ouders zich in het kwartaal dat het kind 3 jaar wordt aanmelden. Ook als zij zich eerder al hebben vooraangemeld via het Kindcentrum 

zelf.  
 

Actie: Annemiek plaatst dit in de social schools agenda zodat ouders er elk kwartaal aan worden herinnerd. Daarnaast blijft Annemiek het af en toe 
herhalen in de nieuwsbrief.   

 Vraag Kirsten: Hoe gaan we om met minder digitaal vaardige mensen of die de taal minder beheersen? Annemieke gaat hier over nadenken. 
 

 

6. Ter info (AV): Coronamaatregelen 
Het advies van de GGD op dit moment is om bij meer dan 3 kinderen de klas in quarantaine te laten gaan. Bij de Giraffen heeft op dit moment 2 

besmettingen 
Als kinderen thuis zitten krijgen ze opdrachten (vanaf groep 3) maar geen fulltime digitaal onderwijs. Als de hele klas in quarantaine zit en leerkracht 

is niet ziek gaan ze over op digitaal onderwijs. 
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7. Ter info (AV): Werkwijze innen ouderbijdrage 2021-2022 
Makkelijk nieuw digitaal systeem, werkt goed al groot deel van ouderbijdrage is binnen.  

Met de u-pas moeten ouders de pas laten scannen bij Annemiek.  
 

8. Bespreken: Kwaliteitskaart MR  

Geen vragen  
 

9. Bespreken: Kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid  
Geen vragen – Zie punt 10 

 
10. Bespreken: Hoe kunnen we ouders een grotere rol geven bij onze ‘events’? Zoals: sinterklaasfeest, kerst, sportdag, eindejaarsfeest etc. We 

werken nu niet met een ouderraad. Willen we dat invoeren? Zijn klassenouders dan automatisch ouderraad of werven we ouders apart voor de 

ouderraad?  
 

Ideeën:  
o Elke klas heeft 2 klassenouders: Kunnen deze ook de OR zijn? Staat nu niet in de taakomschrijving maar zou later (volgend jaar toegevoegd 

kunnen worden) 

o Werken met werkgroepen per event? Op tijd aanmelden 
▪ Let op: moet wel werkdruk van leraar blijven verlagen. 

 
o Duidelijke verwachtingen scheppen: Welke events zijn er in een jaar. Vooraf inschrijven op grote events zoals sinterklaas, kerst, 

koningsspelen, zomerfeest etc.  

• Wat wordt er van jou verwacht en wat kan wie doen? Sommige meer organisatorische taken, andere meer uitvoerend. 

• Klassenouder inzetten voor de coördinatie? 

• Ouders met ideeën zelf andere ouders erbij laten zoeken? 
 

o Klassenouder ontvangen draaiboek en stemmen af met de eventmanagers (leerkrachten). Vanuit daar gaan ze aan de slag 

 
o Duidelijk: Wat is belangrijk, wat zijn de eisen, hoe koppel je de ouders aan elkaar?  

 
o Inbreng van ouders voor events (zonder de visie van KC uit het oog te verliezen) Wat is de visie van de ouders op hoe kerstgevierd moet 

worden? 

 
Conclusie: 

o Geen ouderraad 
o Werkgroepen in het leven roepen voor specifieke events (Sint, Kerst, Sport etc.) 

o Ouders op verschillende taken niveaus betrekken (Ideeën, uitvoering, coördinatie) 
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Actie: Joyce, Eline zijn nu event manager en bespreken de conclusie en hoe hier verder invulling aan te geven met Annemiek. 
 

 
11. Bespreken: Taakverdeling binnen MR 

Voorzitter: Marijn, Zit de vergadering voor en maakt de agenda (inventariseert MR punten, Annemiek inventariseert de punten van Monique) 
Penningmeester: Eva: Ouderbijdrage overzicht ism Annemiek (schoolleiding blijft eindverantwoordelijk) 
Notulist: Onderling verdelen, om de beurt 
Bijhouden van de mail: Hanan, Mailtje worden naar gehele MR doorgestuurd. Mocht het iets  

 

 
12. Wvttk 

Wie wil Sinterklaas 3 december begeleiden?: Hanan komt woensdag op voorstel terug bij Annemiek. Mocht ze niet kunnen worden klassenouders 

gevraagd.  
 

13. Rondvraag 
Geen rondvraag 

 
      

Besluitenlijst 

Datum Onderwerp Afspraak Wie? Termijn gereed 
 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 

 
Actielijst 

Nr. Nog te ondernemen acties Wie? Termijn 

1. Annemiek plaatst bericht over aanmeldprocedure in de social schools agenda zodat ouders er elk kwartaal aan 
worden herinnerd. Daarnaast blijft Annemiek het af en toe herhalen in de nieuwsbrief.   

Vraag Kirsten: Hoe gaan we om met minder digitaal vaardige mensen of die de taal minder beheersen? 
Annemieke gaat hier over nadenken. 

Annemiek Voor volgende 
vergadering? 

2. Event manager bespreken de conclusie van “hoe ouders betrekken bij events” samen met Annemiek. En kijken 

naar een concrete inrichting 

Joyce & 
Annemiek 

Woensdag 24 nov 

3. Hanan laat Annemiek weten of ze bij Sinterklaas feest is Hanah Woensdag 24 nov 

4.    

5.    
 


