
 

Notulen MR-vergadering 

 

Datum :  16-01-2018 

Aanvang :  19:30 uur 

Locatie: OBS et Buut 

Aanwezig:  

Oudergeleding:  Suzan van der Vechte (voorzitter), Miloe de Jong, Sander Abbring 

Personeelsgeleding: Heidi Wester, Marja Latenstein, Maartje ten Wolde (notulist) 

Toehoorder: twee ouders 

Namens het bevoegd gezag: Annemiek van Duinen  

Afwezig: Etiënne Deen, Irene Jongejans 

  

1. Opening 

Welkom, ook aan de toehoorders. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt iets omgegooid en vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en notulen 27-11 

- Akelige start na de kerstvakantie, de moeder van een leerling is overleden. Er heeft een advertentie 

in het NHD gestaan, namens kinderen, ouders en team. Marja en Edith zijn naar de uitvaart gegaan 

en veel kinderen met ouders waren er ook bij.  

- De nieuwe administratieve kracht is gestart; Dolores. En Lucas is gestart, de vervanger van de 

conciërge.  

- We hebben voor de kerstvakantie afscheid genomen van 4 collega's 

- Annemiek was onder de indruk van alle festiviteiten van Et Buut in december: “een fantastische 

decembermaand”. 

 

Notulen 27-11-18: GGD zou niet de introductie van het gewijzigde voedingsbeleid doen. 

  

4. Nieuwbouw 



Er is nieuwe informatie; in het IKC komt ook een kinderdagopvang voor kinderen vanaf 0 jaar. We 

delen het gebouw met de Westerkim, maar zij hebben geen eigen kinderopvang. Et Buut neemt de 

opvangpartner mee en de Westerkim maakt daar gebruik van. De directie heeft binnenkort een 

kennismakingsgesprek met de directie van de Westerkim. 

Aanbesteding is rond; bedrijf uit Twello is rechthebbende. Het wachten is op volgende week 

donderdag 24-01-19; de gemeenteraad gaat dan besluiten of zij het financiële gat gaat dichten. 

Akkoord zou startsein voor de bouw kunnen zijn, als de financiën rond zijn zou het veertien 

maanden duren tot het ikc opgeleverd kan worden, excl. slecht weer. Komt er geen akkoord, dan 

moet alles weer opnieuw beginnen. 

Projectleider is Peter Kieft, hij zal de bouw namens Zaan Primair waarnemen. 

Er kunnen maximaal 600 lln in het (school) gebouw. De beperking zit in het ventilatiesysteem, bij 

meer personen kan deze niet meer voldoende verse lucht garanderen. Dit kan niet meer worden 

aangepast. Kinderdagverblijf valt hier niet onder. 

Volgende MR-vergadering is duidelijk of het gaat starten, dan zetten we ook het schoolplein op de 

agenda voor de MR. 

Er wordt uitgezocht of de vergadering van de gemeenteraad openbaar is; dit blijkt niet het geval. 

  

5. Voedingsbeleid 

Was de eerdere informatieverstrekking voldoende? Binnen het team was de afspraak dat iedere 

leerkracht het zou noemen tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. 

De MR heeft via de mail vier reacties gekregen van ouders op het voedingsbeleid. De directie heeft 

twaalf reacties gekregen.  

Als ouders een klacht hebben kunnen zij een klacht indienen. 

Procedure is keurig gevolgd.  

Er wordt een stuk geschreven voor in de notulen hoe het proces gelopen is en als bijlage 

toegevoegd. Geïnteresseerden kunnen het daarin teruglezen. 

Afspraak is; iedereen doet mee. Vinger aan de pols houden of alle leerkrachten hetzelfde doen, 

d.m.v. briefing en vergaderingen. 

Mails die bij de MR binnenkomen worden doorverwezen naar notulen. 

Lastig is het als kinderen er tussenin staan. Loyaal aan ouders, maar ook luisteren naar leerkracht.  

  

6. Nabuut 

Er zijn 2 bijeenkomsten geweest met Hans Ploeg (procesbegeleider). Gesproken over wat onze 

wensen zijn, een wensenpakket geformuleerd en voorgelegd aan Freekids. 

Anika (Nabuut) heeft een stuk geschreven aan ouders hierover, heeft in de laatste nieuwsbrief 

gestaan voor de kerstvakantie. 



Er is reeds een positieve bijeenkomst met Freekids geweest. Freekids laat zien bereid te zijn om 

maatwerk te leveren voor Et Buut. Ze zijn nu bezig met het maken van berekeningen en maken 

verschillende voorstellen qua aanbod. Nieuwe afspraak volgt. 

 

Proces hier naar toe: 

De MR heeft eerder aan Zaan Primair een advies geschreven. Wij willen praten met twee 
aanbieders, en leidend zijn in het proces. 

Er heeft vervolgens een gesprek plaatsgevonden tussen twee ouders uit de MR en het college van 

bestuur van Zaan Primair. Het CvB heeft het advies van de MR naast zich neer gelegd betreffende de 

gesprekken met twee aanbieders. Het CvB heeft wel ingestemd met het door de schooldirectie, en 

door de Mr akkoord bevonden proces voorstel. 

Babino is aangeschreven door de MR, zij gaan inderdaad niet offreren. Het proces met Freekids 

verloopt goed. Mocht de MR niet akkoord gaan met de voorstellen van Freekids, dan is er géén 

aanbieder.  

Heeft de MR er alles aan gedaan om Zaan Primair te bewegen om ons met twee aanbieders te laten 

spreken? Ja. Als we naar de geschillencommissie stappen, en we zouden gelijk krijgen, hebben we 

dan meer dan waar we nu staan? Nee. Staan we erachter wat we nu doen? Ja. Kunnen we de 

achterban recht aankijken? Ja. 

MR besluit niet naar de geschillencommissie te gaan. 

Na de klankbord en kerngroep moet er een overleg worden gepland met de MR over het 

instemmingsrecht artikel 13a regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen en artikel 12a 

regelingen van de gevolgen voor het personeel. 

 

Freekids zal de opvang op onze locatie aanbieden, net als Et Nabuut nu ook doet. 

 

Wat doen we met de Westerkim? Het wordt onze aanbieder, van Zaan Primair, dus zij moeten 

daarin schikken. 

In de Et buut app volgt een bericht wanneer de notulen van deze vergadering op de website 

geplaatst zijn. 

Notulen worden maandag naar de MR verstuurd, MR voor vrijdag reageren, dan op de site. 

  

7. Schoolgids 

Er zijn intussen nog wat dingen aangepast, dus kunnen wij dit agendapunt nu niet bespreken. 

Laatste versie wordt gemaild. De aangepaste stukken zullen in het rood geschreven worden. MR 

reageert alleen op de tekst in de gele en rode vlakken. 

Sander en Suzan gaan samen de tekst doornemen en er opmerkingen bij plaatsen die mogelijk 

meteen erin verwerkt kunnen worden. Volgende vergadering dit punt op de agenda. Volgende 

vergadering aftikken. 

In het informatieboekje staat het meeste informatie, deze wordt ook aangepast. 

  



8. Schooljaarplan evalueren 

Het jaarplan hoeft vanuit het bestuur niet meer gemaakt en geëvalueerd te worden. Vervalt als punt 
op de agenda. 

Een nieuw schoolplan wordt nog opgesteld.  

Opmerkingen  n.a.v. jaarplan: 

Vorig jaar zijn niet alle plannen aan bod gekomen i.v.m. uitval van directie.  

Punten die toch ter tafel kwamen: 

• Leerlingenraad is nog niet opgezet. MR staat positief t.o.v. een leerlingenraad. 

• Looqin is ingevoerd in de groepen 1 t/m 4 

• DIM (directe instructiemodel) komt gedurende het jaar steeds terug binnen het team. 

• Ouderraad is nog niet aanwezig. We moeten nog verkennen wat het precies inhoudt. 
Ouderraad is meer uitvoerend, MR op beleid. Ouderraad op de agenda zetten. 

 

Er komt een schoolplan, dit is nog niet gemaakt. 

Opmerkingen a.d.h.v. het Schooljaarplan 

 

Vraag over opbrengsten. Volgende vergadering dit als agendapunt. 

Leerlingenraad is nog niet opgezet 

Looqin is ingevoerd 

Dim komt terug 

Ouderraad is nog niet gerealiseerd.  

Vorig jaar heftig jaar met uitvallen directie, keuzes maken. 

Mening oudergeleding MR t.o.v. leerlingenraad is positief.  

Ouderraad, wat houdt het precies in? Moeten we nog verkennen. Ouderraad is meer uitvoerend. 

Ouderraad op agenda. 

  

 

- Bevoegd gezag vertrekt - 

  

  

9. Verkeersveiligheid 

  

Enige tijd geleden was een calamiteit in de Parkstraat, door de vele bak-/fietsen op straat kon de 

ambulance er niet door niet door. 



Er is al van alles gedaan. 

Speelt het nog? Ja. 

Aanspreken van ouders komen nogal eens vervelende reacties op.  

Toch nog een keer aandacht aan besteden, met voorbeeld van ambulance. 

Misschien weer mensen vanuit gemeenten vragen, van 8.15-8.45. Probleem is vooral de mensen die 

te laat komen.  

Marja informeert bij de stadswacht en neemt op met directie. Dit wordt via de mail teruggekoppeld. 

Evt. kinderen erbij betrekken.  

  

10. Rondvraag 

Punt pauzes: een ouder heeft vernomen dat er soms tijdens broodje eten instructie wordt gegeven, 

dit is dan geen pauze. 

Advies: neem dit op met de betreffende leerkracht.  

Het zal een keer benoemd worden binnen het team, maar dit zou een incident moeten zijn. 

Snel lezen: dit is geen MR-punt. 

Het is besproken in het specialistenteam.  

We constateren dat de informatieverstrekking via de website m.b.t. notulen niet correct is gegaan 

de laatste tijd.  

Hoeveel jaar notulen zetten we terug? Schooljaar 17-18.  

Sander maakt stukje met foto voor website. Kijkt ook even naar structuur website. Suzan levert alle 

notulen aan. 

 


