
Notulen. 

M.R.  vergadering 11-11-2019. 

Aanwezig: Sabine, Nicolien, Joyce, René, Sylvia, Emmy en Marian (notulen).  

1. Opening: door Sabine 

2. Vaststellen agenda 

3. PMR/OMR: - 

4. Vaststellen notulen 16-9-2019: vastgesteld 

5. Actiepunten: Er zijn aanpassingen gedaan voor de site betreft info over de MR, maar er is nog 

geen foto geplaatst. Emmy vraagt aan Richard of hij het wil regelen. Ook de foto op de 

prikborden. In de Schoolgids moet ook een aangepast stukje. 

6. Ingekomen post/mail: - 

7. Mededelingen: De volgende GMR vergadering gaat  na enkele keren uitgesteld te zijn, door 

op 28-1-2020. Nicolien gaat, Sabine wellicht. De stakingsgelden worden aan de scholen 

uitbetaald naar ratio aantal ll/lkr. 

Sabine is aangesproken over de snippers op het plein. Er wordt aan gewerkt, vertelt René. 

Schoolplan: René vertelt dat we meer ruimte krijgen om het af te ronden, er wordt nog aan 

gewerkt.  

De Risico, Inventarisatie en Evaluatie van PRIMO  gaf aan dat er wat verbeterpunten zijn, 

maar dat we er heel goed voor staan. Er worden meer regelzaken die centraal geregeld 

kunnen worden via het bestuurskantoor geregeld, Rowan is daar verantwoordelijk voor. 

Voor onze school komt er een eigen plan daarvan afgeleid met een plan van aanpak, waar we 

mee aan de slag moeten. 

A: Personeel: We hebben nog 2 langdurig zieken. 

B: Gebouwzaken: De uitvalschermen zijn bekeken en gerepareerd. Het buitenschilderwerk 

komt eraan. Het brandmeldsysteem gaf foutmeldingen, en is inmiddels vervangen. De 

muurventilatieroosters worden dicht gemaakt in de Kerstvakantie, dit wordt ook weer 

verwijderd. 

C: PR: De OMR geeft aan dat de inloop voor kinderen leuk is, maar voor ouders lastig te 

regelen. De avond mag eraf, geschikte dagen zijn wellicht de maandag en woensdag na 

schooltijd. 8 ouders zijn voor hun mening benaderd. René, neemt actie betreft de inloop 

avond op 7-4-2020, we horen hier meer van. 

D: GMR: Er hebben zich veel nieuwe ouders gemeld, volgens Nicolien. De PMR krijgt nog 

geen agenda doorgestuurd. Nicolien geeft dit door. 

E: Onderwijs: René is aanwezig geweest bij het overleg voor het Concept Sportakkoord, dit 

moet nog wel ondertekend worden. Er wordt geopteerd voor een vakleerkracht gym. 

F: Overige: Ideeën van de MR om de OV te helpen betreft het innen van de schoolgelden: 

Meer transparantie van de gelden, een begroting maken ( ook melden hoeveel ouders er 

wel/niet betalen), een plan a en b (goedkoper) maken., tip er moet professionalisering 

komen in hun bedrijfsvoering. Sabine geeft dit door aan de OV. 

Er is een incident geweest in groep 5, er worden geen mededelingen over gemaakt. 

8. Speerpunten MR: Dit punt kan van de agenda af voor de volgende vergaderingen. 



9. Rondvraag: Marian: Volgens haar staat altijd de verwarming aan, dit kost wel heel veel 

energie. Rene geeft Richard de opdracht dit uit te zoeken. 

Rene: Vraagt aan allen: of formeel  en informeel overleg buiten de vergaderingen mogelijk is. 

Bijvoorbeeld tussentijds overleggen en op de vergadering uitspraken doen. We mogen hier 

over nadenken.  

 

Vet gedrukte namen zijn voor die personen actiepunten. 

Volgende vergadering op maandag 13-1-2020. 

          

 

 


