
NOTULEN VERGADERING 6 SEPTEMBER 2016 

MEDENZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE BASCULE 

 

 

AANWEZIG: 

Chantal Wilting, Lucinda Klasen, Joko Potze, Henri Hooge, Karin Sobel (PG) 

Peter Koops, Bart Pronker, Michiel Smit, Jerney Veenstra, Yvonne van der Leij 

(OG) 

Jacqueline Grupstra (BG) 

 

OPENING: 

Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

NOTULEN: 

De notulen van de vergadering van 7 juni 2016 worden goedgekeurd. 

 

TAAKVERDELING BINNEN DE MR: 

Voorzitter:  Peter Koops 

Secretaris: Yvonne van der Leij 

Penningmeester: Jacqueline Grupstra 

Post mail: Chantal 

Post brievenbus: Lucinda Klasen 

Lief en Leed: Joko Potze 

OR commissie: Karin Sobel 

GMR: leerkrachten en ouders gaan om de beurt, Lucinda zal dit coördineren. 

Stukje Bascule nieuws: Chantal 

 



MEDEDELINGEN ONDERWIJS: 

 

We zijn dit schooljaar gestart met 366 leerlingen en op 1 oktober verwacht 

men dat er 373 leerlingen naar de Bascule gaan. 

 

Schooljaarplan en schooljaarverslag: 

Het schooljaarplan en schooljaarverslag zijn beide volgende week klaar en 

worden de volgende MR vergadering besproken. 

 

Personeel: 

Diana Beukers is met zwangerschapsverlof en binnenkort gaat Priscilla Kuilder 

met zwangerschapsverlof. Marieke Kievit en Michelle Berends zijn allebei 

zwanger en zullen in de loop van dit schooljaar met zwangerschapsverlof gaan. 

 

Continurooster: 

Het continurooster is wel even wennen maar wordt over het algemeen als zeer 

positief ervaren door zowel leerkrachten, leerlingen en ouders. 

 

Schoolplein: 

In week 43 worden de speeltoestellen waar nodig vervangen door nieuwen. 

Ook wordt het zand onder de speeltoestellen dan vervangen door kunstgras 

tegels. 

Er wordt gekeken of op het sportveld een pannakooi  kan worden gerealiseerd. 

Donderdag 29 september komen rope jumpers (touwtje springers) in verband 

met de Doe Koe actie bij de COOP door het geven van een optreden en een 

clinic. 

De school doet van 14 t/m 28 september aan de actie van Jantje Beton, de 

opbrengsten van deze actie zullen ten goede komen voor materialen voor het 

schoolplein. 

 



 

Het nieuwe cluster: 

Het eerste overleg met het managementteam is geweest. Dit bestaat uit de 

clusterdirecteur met de drie locatieleiders. 

De clusterdirecteur zal op het moment 1 dag in de week op de Bascule 

aanwezig zijn. 

 

De enquêtes: 

De uitslagen van de enquêtes zijn zeer positief. Ze zijn verder nog niet in het 

team besproken. Wel wil men een verbeterplan opstellen voor de top 10 van 

de minst scoorden punten van de enquêtes. 

Wel kwam het idee van de MR om de leerlingen van groep 8 niet meer deel te 

laten nemen aan een volgende enquête, omdat de evaluatie plaats vindt als de 

leerlingen de school verlaten hebben. 

 

INGEKOMENSTUKKEN: 

Tijdschriften voor de MR en rekeningen ten name van de MR deze zijn betaald. 

 

FINANCIEELOVERZICHT MR: 

De MR krijgt jaarlijkse een bedrag van € 2112, -- van de gemeente.  Dit kalender 

jaar is er geld uitgegeven aan contributie voor de VOO, de kosten voor de 

enquêtes, en afscheid van de TSO. Er staat nu nog een bedrag van € 951,22 op 

de rekening van de MR. Een deel van dit geld zal besteed worden aan een MR 

start cursus voor de nieuwe leden van de MR. 

 

ZAKELIJKE OUDERAVOND 8 NOVEMBER: 

Voor de zakelijke ouderavond moet het volgende geregeld worden: 

 Het opstellen van het MR jaarverslag 

 Overleg met de OR over de invulling van de avond 

 Bloemen voor de vertrekkende leden 



Peter en Karin zullen begin oktober overleg hebben met de OR. 

 

GMR: 

Voor de GMR is een nieuwe indeling gemaakt wie de stukken over 

onderstaande onderwerpen goed doorleest. 

  

 Personeel en HRM  doen Bart en Karin 

 Financieel en huisvesting doen Jerney en Henri 

 Passend onderwijs en leerling doen Michiel, Chantal en Joko 

 Communicatie website en Juridisch doen Peter en Lucinda 

 

RONDVRAAG: 

Tijdens de rondvraag wordt er gevraagd wat er wordt gedaan met pest gedrag. 

Het blijkt namelijk dat kinderen niet altijd durven aan te geven dat ze gepest 

worden.  Er is op school een pestprotocol en als men weet dat er gepest wordt 

zal men volgens dit protocol te werken gaan. Om het pesten op te kunnen 

sporen hebben ze het programma SCOL. In dit programma wordt er gekeken 

naar het welbevinden van de leerlingen. Dit gebeurt door het welbevinden van 

een leerling via een lijst met vragen in te vullen. Deze lijst wordt zowel door de 

leerkracht als de leerling zelf ingevuld. Het invullen van deze lijst door de 

leerlingen begint pas na de herfstvakantie. Ook zullen er 1 op 1 gespreken 

plaats vinden tussen de leerkracht en de leerling. 

Ook tijdens dit gesprek kwam de discussie over de veiligheid op school ter 

sprake. Hier is over afgesproken dat het veiligheidsplan zal worden besproken 

en geëvalueerd. Ook komt er een overzicht met alle incidenten (zonder namen) 

die op school zijn voor gevallen, met de acties die hier op gemaakt zijn. 

  

SLUITING: 

Peter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 



DE VOLGENDE VERGADERING STAAT GEPLAND OP DINSDAG 27 SEPTEMBER 

2016 OM 19.30 UUR. 


