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Achterbanverslag MR – 8 februari 2018  
 
Aanstelling Arjan Vis m.b.t. vertrek teammanager KO 
Een felicitatie voor Arjan met zijn nieuwe taak. Is het te doen in combinatie met de taak van de school? Is het 
een handige timing nu de school een belangrijke doelstelling te halen heeft? 

 Arjan geeft aan dat hij er niet veel bij krijgt, veel loopt gewoon door in grote lijnen.  

 1x per 2 weken schuift hij aan bij het groot overleg BSO en kinderdagverblijf. 

 Spoedcursus 'Kinderopvang': het zijn 2 verschillende 'werelden'. 

 Kinderopvang is commercieel/ fluctueert . Samenwerking met Akkoord en Impuls. 

 Bij ons CKC hebben we een goede en stabiele groep. 
 

MR vergadering 
Vraag aan Arjan hoe hij de gang van zaken, zoals het nu gaat, ervaart. Arjan heeft er niet direct een mening 
over. MR geeft aan dat wij meer samen zouden willen doen, meer meedenken dan alleen maar controlerend 
bezig te zijn. Dat is wel de wettelijke taak. Iets om verder over na te denken. 
 

Doorontwikkeling CKC en CKC Raad - mandaat 
Nu met de aanvulling erbij, kan het mandaat ondertekend worden. 

 De voorzitter zal tekenen 

 We gaan dit jaar nog werven, voor het nieuwe schooljaar. Werven bij Kinderopvang is lastiger, daarom 
starten met 1 PM-er en 1 ouder Kinderopvang.  

 Een ouder kan niet èn voor het onderwijs èn voor de Kinderopvang in de Raad zitten. 

 KCR= Kind Centrum Raad 

 Hoe moet de jaarplanning eruit gaan zien?  
 

Begroting 
De begroting roept de volgende vragen bij ons op. 
Arjan legt uit dat er begrotingen zijn over de jaren verdeeld. Als het goed is, is er voldoende reserve. 

 
Communicatie vanuit school over de voortgang inspectierapport 
Ouders moeten gerustgesteld worden geeft MR aan. Besloten wordt om een formele weg te kiezen. Arjan 
maakt een brief,  MR leest hem na op leesbaarheid voor de ouders. Hij zal meegegeven worden op papier, in 
een envelop.  Nog voor de voorjaarsvakantie. 
Met  een uitnodiging om langs te komen of om contact op te nemen met ouders van de MR. 
MR bedenkt wat voor vervolgmoment er komt, als er belangstelling voor is.  
 

Pauze 
Arjan gaat navraag doen bij De Brug wat betreft inzet hulp in de pauze. Bij de Twijn is hij geweest, de oplossing 
daar is niet structureel.  Eventueel PIT raad bevragen/inzetten. Hoe het is op andere scholen.  
N.B.  5 gelijke dagen kunnen ook dagen zijn, dat kinderen thuis gaan eten. Als de eindtijden maar gelijk zijn. 
 



 

Ingekomen vraag 
Kan er gras komen bij de boompjes voor de school.  
Arjan geeft aan dat hier al aan gewerkt wordt. 
 

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben of wilt u meer informatie van de MR, dan kan dit door 

ons aan te spreken of door een mail te sturen aan mr@juliana-zwijndrecht.nl  
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