
Notulen MR-vergadering 1 april 2019 starttijd: 17.00 eindtijd 18.30 uur 
 
Aanwezig:  
Karin Bootsma 
Corina Oudevoshaar (voorzitter) 
Jolanda de Bruijn 
Yvonne Penne (directie) 
Tjarco Slager 
Maaike van Rooijen  
 
Afwezig:  
Joost Duivis 
 
Aanwezig vanuit de ouders (voor het open gedeelte) 
Robert Hommes 
 

Opening Robert Hommes is vanuit de ouders bij het open deel van de vergadering 
aanwezig. 
 

Huisvesting (open) Stand van zaken is dat de noodbouw 29 april wordt opgeleverd. De 
planning is dat het gebouw van Sterrenrijk 29 mei wordt opgeleverd. Door 
een fout bij de gemeente (vergeten de nutsvoorzieningen te realiseren) is 
het bouwproces 4 weken vertraagd.  
Arno gaat de verhuizing coördineren. Op 31 mei hopen wij dan te 
verhuizen. Pamela zal hierbij aanwezig zijn. Op maandag 3 juni zijn de 
leerlingen van de Hasselbraam dan vrij zodat de leerkrachten deze dag de 
tijd hebben om de groepen in te richten. De leerlingen starten dan 4 juni 
op de nieuwe locatie. Zodra  de data definitief zijn, zal dit worden 
gecommuniceerd met de ouders.  
Volgend schooljaar kan het zo zijn dat er andere groepen naar de nieuwe 
locatie gaan. De planning is dat dit de groepen 3, 4 en 5 zijn. De groepen 
6, 7 en 8 zullen dan in het hoofdgebouw komen, samen met de kleuters.  
In de zomervakantie zullen dan de babygroep/dreumesgroep en 
slaapkamertjes verbouwd worden. Er wordt gekeken of er twee extra wc’s 
in het wasmachinehok geplaatst kunnen worden. Er moet dus nog wel het 
één en ander verbouwd worden. Tijdens de verbouwing in de 
zomervakantie hoeft er van school niemand aanwezig te zijn.  
 

Communicatie (open) 
 
 

Zichtbaarheid MR 
Er zal een foto gemaakt worden van de MR leden zodat wij meer zichtbaar 
zijn zodat ouders ons beter weten te vinden. Ook op de website een foto 
plaatsen van de MR leden. Het zou fijn zijn als ouders ons niet alleen via 
de website of mail kunnen bereiken maar ook via een prikbord en via een 
postbus. Deze postbus komt prominent bij de ingang te staan.  
Vanuit de ASG is de website lay-out vastgesteld. Er komt een nieuwe lay-
out vanuit de ASG  We hopen nu met Vincent erbij dat Vincent en Pamela 
tijd kunnen vrijmaken om dit verder in orde te maken.  
Mr leden leveren voor volgende week dinsdag een foto aan om de bus op 
te leuken. Pamela kan deze ook voor de website gebruiken.   
 



Schoonmaak (open) 
 
 

Er is geen enkele reactie gekomen van de coördinator ASG schoonmaak, 
op de brief die vanuit de MR aan de ASG over de schoonmaak. De brief zal 
nogmaals worden verstuurd met een dringend verzoek om een reactie. 
Deze mail graag in kopie naar Yvonne en MR. 
 

Social School (open) 
 
 
 
 

Het grootste deel van de ouders is al over op Social School. De oude mail 
van digiDuif en de profielen van de kinderen zijn niet meegekomen naar 
de nieuwe omgeving in Social school. Corina zal hier nog navraag over 
doen. 

Audit IKC (open) 
 
 
 

Maaike is bij de audit IKC geweest samen met een ouder van het OC van 
Sterrenrijk. Dit gesprek was met J. van Velzen. Men vroeg naar de 
ervaringen/ voordelen van het feit dat school en BSO in één gebouw zitten. 
Het kwam erop neer dat school toch wel het meetingpoint is van de wijk, 
samen met het voetbalveld en de speeltuin. Het naschoolse aanbod wordt 
ook breed gedragen. Men is ook zeer positief over het thematisch werken. 
(school en BSO plannen de thema s gezamenlijk en stemmen de 
activiteiten met elkaar af). J v Velzen gaf aan dat het fijn zou zijn als er een 
gezamenlijke MR zou komen van Sterrenrijk met het Universum. Dat is in 
het verleden wel zo geweest, er zijn echter andere bevoegdheden. 
Daarom is het uit elkaar getrokken.  
 

Audit ASG (gesloten)  

Formatieplan 
(gesloten) 

 

Avond 4 daagse 
(open) 
 
 

Robert vraag of er nog een brief kan worden meegegeven als reminder aan 
alle leerlingen over de avondvierdaagse. Deze wordt door hem 
aangeleverd en zal vrijdag worden meegegeven.  
 

Rondvraag (gesloten)  

 
 
 

Agenda volgende vergadering: 
MR reglement 
Formatieplan (gesloten) 

 Volgende vergadering is op maandag 13 mei om 17.00 uur. 

 


