
 

 

Notulen MR-vergadering 27-9-2021 

 

 

1. Welkom en vaststellen agenda 

Er is een aantal nieuwe leden, we starten met een voorstelrondje. 

Oudergeleding: Maya de Jong, Reika Heij, Malou Kroezen 

Team: Gizelinde van der Zee, Cindy Peters, Magda Hogenboom 

Directie: Elise Huibrechtse 

 

2. Teamzaken 

De vacature voor de KC-er (voorheen IB-er) is klaar, wordt door de MR 

doorgenomen en wordt volgende week verspreid onder de personeelseden 

van EduMare en ook via sociale media, zodat externe kandidaten ook kunnen 

solliciteren. In de week na de herfstvakantie zijn er gesprekken met de 

kandidaten. De gesprekken worden gevoerd door Elise, Caroline en een 

teamlid.  

De vacature voor het zwangerschapsverlof van Cindy is bijna zeker ingevuld.   

Van de NPO-gelden worden vakleerkrachten ingezet (o.a. voor kunst, muziek, 

fotografie). Dit start na de herfstvakantie. Ook hebben we een 

onderwijsassistent kunnen aannemen vanuit de NPO gelden (Linda E.). 

 

3. Zaken bespreken met directeur 

Elise en Caroline (regiodirecteur) hebben een overleg gehad met de gemeente 

over de nieuwbouwplannen van de CNS. Vorige week is de wethouder met een 

gedeelte van de CDA fractie op de scholen in Oostvoorne geweest. De CNS op 

de dezelfde plek herbouwen is geen optie en ook de plek van de Driehoek is 

vervallen. De voorkeur gaat uit naar naast De Bosrand. Dit wordt nog verder 

uitgewerkt en er gaat waarschijnlijk een verkeersonderzoek plaatsvinden.  

 

4. Ingebrachte punten ouders 

Het rooster bij de ingang is glad bij regen. De aannemer heeft ernaar 

gekeken, er is geen andere schuine optie mogelijk dan het huidige rooster. 

Het rooster kan verwijderd worden en dan kunnen er tegels neergelegd 

worden, maar dan kunnen de pallets met bestellingen niet meer naar binnen 

gereden worden. We besluiten om het te laten zoals het nu is.  

 



 

 

 

5. Regioraad 

Op 26 oktober is de eerste vergadering van de regioraad. Daaraan gekoppeld 

start gelijk de GMR. Deze zijn op dezelfde avond, duren zo ongeveer een uur. 

Er wordt aangegeven dat we iemand nodig hebben voor de oudergeleding bij 

de regioraad. We besluiten om dit per toerbeurt doen. De volgende keer gaat 

Malou vanuit de oudergeleding en Magda gaat vanuit de teamgeleding.  

 

6. Ingekomen post 

Er is geen ingekomen post.  

 

7. Datum volgende vergadering 

De volgende MR-vergadering is op 13 december om 19.30 uur op school.  

De volgende data zijn vastgesteld: 7 februari, 4 april en 30 mei. 

 

8. MR-zaken/besluitvorming 

Er wordt gekeken naar een MR-training binnen EduMare. Hier komen we later 

op terug. 

 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

We hebben ook iemand nodig die de MR-vergaderingen notuleert. We 

besluiten dat we dit per toerbeurt doen. De volgende MR-vergadering 

notuleert Gizelinde.  

 

 


