
 
Notulen Vergadering MR  De Kameleon          
Datum: Maandag 17 februari 2020 19.30u. – 21.30 u.  
Aanwezig: Arjan (vz), Eva, Janine, Kimberly, en Lucia  
Afwezig: Mariëlle (ziek) 
 
 

I. MR         19.30 - 20.00    mrkameleon@kameleondendolder.nl A/I/D Wie 
 Opening en 

Vaststellen  
 

Welkom  
 
Agenda 
Notulen  06-01-2020  goedgekeurd 
Actielijst 06-01-2020  

 
 

 
 
 
 
 

 Ter 
bespreking 
 

 
Binnengekomen post - Geen post 
 

 
 

 
 

Verkiezingen 
Volgende vergadering uitnodiging bespreken/digitaal  

  

Voorbereiding IKC thema  4  D Heidi/Arjan 

GMR 
 Cao directie is besproken. Adjunct directeur. Deze is er nog maar 

op weinig scholen. Toch is het advies gegeven deze wel in de cao 
te benoemen. Directeur blijft eindverantwoordelijke. Er wordt een 
duidelijke takenomschrijving voor adjunct directeur gemaakt. 

 Het ‘Sticht’  mag niet verder krimpen. Er wordt weer gekeken naar 
eventuele samenwerking met andere besturen. Liever geen groot 
bestuur maar ook geen één pitter. 

 

 Eva 

II. KC raad MR/OC’s Kind&Co 20.00 - 20.30   
 IKC thema 2: doorgaande lijn/ warme overdracht  

We hebben een aantal casussen in tweetallen besproken die 
betrekken hebben op de doorgaande lijn/warme overdracht tussen 
school en Kind en Co. Wat is wenselijk en wat niet. 
 

A Heidi/Arjan 

III. Directie-MR 20.30 – 21.30   
 Vraag en 

antwoord 
Directie- MR 

Terugkoppeling meedenksessie schoolplan: 
Er waren ongeveer zes ouders aanwezig.  
Bij  alle punten kwam naar voren dat de ouders meer ingezet mogen 
worden in het onderwijs. Bijvoorbeeld bij voorlichting beroepen en 
talentenatelier. Er is besef dat er niet bij iedereen behoefte aan is, 
maar wel belangrijk om te vragen. 
Creativiteit:  
Ouders hopen minder van hetzelfde te zien. Belangrijk dat te zien is 
dat het kind het zelf heeft gemaakt. Tentoonstelling cultuurplusweek 
wordt zeer gewaardeerd. 
Godsdienst liefst in zo breed mogelijk context. Meerdere geloven 
bespreken. 
Proberen buiten ook te leren, de klas uit te gaan.  
Beter op de hoogte worden gehouden van wat mijn kind wel of niet 
kan. Portfolio. Leerlijnen. 
 

A  

Meer jaren urentabel / vakantie en uren overzicht 
Wordt mee ingestemd. 
 

  

CITO-scores midden  
Doorschuiven naar volgende vergadering. 
 

D Directie 

Resultaten leerlingen VO   
Heidi vraagt voor volgende vergadering om op ‘scholen op de kaart’ te 
kijken naar het boven en onder niveau na 1 jaar. Daarna kunnen we 
vragen stellen.  
De resultaten zijn behoorlijk netjes. De leerlingen zitten nog aardig op 

D Directie 



niveau 
 

Kwaliteitskring rekenen: onderwijsplan  
Is duidelijk. Geen vragen. 
 

 Lucia 

 Leerling-/ oudertevredenheid enquête   
Na krokusvakantie gaat deze uit. Volgende vergadering komt die terug 
 

  

  Het ‘Sticht’ heeft een prijsvraag uitgezet voor het beste idee om de 
problematiek in de arbeidsmarkt aan te pakken. 

 School en Kind&Co gaan over naar 1 budget. De subsidie van de 
gemeente voor IKC is als stimulans bedoeld. Heidi zal 
kwartiermaker voor gemeente zijn. Marlies zal meer 
aanspreekpunt voor school zijn.  
Senior medewerker Mariska van Kind en Co schuift voortaan 
gedeeltelijk bij het MT overleg aan. 

 

  

volgende 
vergadering 

 Cito scores 
 Leerling/oudertevredenheid enquête 

  

 Rondvraag Janine:  
Janine kaart de link ‘Den Dolder.nl’ aan.   
Platform, facebook, Instagram.   
Financieel moet het nog rond komen. Instanties en bedrijven zijn 
aangeschreven voor sponsoring.  
Onderwerpen kunnen naar Arjan. 

  

 
 
Vergaderdata MR, maandag van 19:30-21:30:  
20-04-20 + IKC, 22-06-20 
 
Vergaderdata GMR:  
04-2020, 25-06-2020 
 

 
 

Actielijst 
datum gereed verantwoordelijke actie 
 OMR gesprek, over zorgplan/ondersteuningsprofiel, met Ingrid 

plannen 
20 april t/m 5 mei MR verkiezingen uitschrijven 
20 april Kimberly brief kandidaatstelling maken 


