
 Notulen OMR vergadering 18 januari 2016 
 
  
Aanwezig “De Veldwikke”: Gerla Huls, Greetje Letsch, André Wienen, Rolf Jansen en Simon Bijl. 
Aanwezig “De Bosrank”: Michiel Klumperbeek, Willemijn van Goor, Hennie Boers, Patricia 
Wesselink, Jeroen Goedhard, Anneke van der Waardt-Sijlaar en Henk  
 
Voorzitter: Michiel Klumperbeek 
 
Mededelingen directeur: 
3-D Printer: 
Op vrijdag 15 januari heeft de kick-off plaats gevonden van het project 3dkanjers.De project wordt 
OT-breed opgepakt. Leerlingen van beide scholen nemen hieraan deel. Gedurende acht weken 
worden op de vrijdagmiddagen twee 3D-printers in elkaar gezet. De leerlingen zijn onderverdeeld in 
drie groepen: 

 Ontwerpploeg 

 Bouwploeg 

 Onderzoek ploeg  
Website: 
Beide scholen krijgen een nieuwe website. De huidige websites zijn sterk gedateerd en niet 
onderhoudsvriendelijk. De nieuwe website kent straks verschillende rollen en rechten. 
Doel van de nieuwe website is: 

 Gemakkelijk in te richten 

 Duidelijk overzicht 

 Kan gevoed worden door het gehele team 

 MR krijgt een autorisatie voor het MR gedeelte op de site zodat zij zelf bijvoorbeeld notulen 
kunnen plaatsen. 

Schooljaar 2016/2017: 
In het nieuwe schooljaar wordt er gewerkt in 12 groepen. Negen groepen op “De Bosrank” En drie 
groepen op “De Veldwikke”. Dit heeft volgende schooljaar geen gevolgen voor de vaste 
personeelsleden. Op “De Bosrank” wordt afscheid genomen van Lydie Kuiters en Janneke 
Bloemendaal. 
Continu rooster: 
Maandagavond 25 januari vind er op “De Veldwikke” een informatie avond plaats voor de ouders. De 
presentatie van deze avond is in handen van VOO.  
Inspectie en audits: 
De inspectie is op bezoek geweest bij de bovenschools directeur. De opbrengsten zijn goed en de 
financiën zijn op orde. In maart en april vind een interne audit plaats. De audit wordt uitgevoerd door 
een extern bedrijf.  
Typecursus: 
Op “De Bosrank” wordt dit jaar een typecursus aangeboden. De MR van “De Veldwikke” gaat kijken 
of dit ook iets is om aan te bieden. 
Kanjertraining: 
Het is al weer een aantal jaren geleden dat er een informatiebijeenkomst is georganiseerd. Er zijn 
inmiddels veel nieuwe kinderen op school gekomen en daarom tijd om weer een 
informatiebijeenkomst te organiseren. De MR stelt voor dit OT-breed op te pakken. 
Daarnaast komt er een scholing voor niet gecertificeerde leerkrachten. 
Fusie: 
Voor 2019 staat de fusie op de rol. We moeten er serieus rekening mee houden dat er gefuseerd 
gaat worden.  
 



Schooljaar plan: 
“De Bosrank” is momenteel bezig met de doorgaande leerlijn rekenen en taal.  
 
Rondvraag: 
Door de slechte weersomstandigheden zijn de scholen een aantal dagen gesloten geweest. Anneke 
geeft aan dat ze het jammer vindt dat op die dagen geen leerstof is aangeboden. Bijvoorbeeld 
nieuwsbegrip kan prima vanuit huis gedaan worden.  
 
Er wordt voorgesteld iemand vanuit het OT Diever uit te nodigen om kennis te delen. Simon 
onderneemt hierin actie. Als dit niet lukt nodigt Simon Arjan Kiers uit. 
 
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 15 maart. 
Locatie: “De Bosrank” 
Aanvang: 20.00uur, “De Veldwikke” start om 19.30uur. 
 
 
 
 


