
Notulen MR 21 januari 2020 

 

Aanwezig: Andrea(voorzitter), Sandra, Susan, Sarina, Dennis en Wendy (notulen). 

Annemiek is aanwezig bij het eerste deel van de vergadering. 

 

*Andrea opent de vergadering en start met informeren naar het inplannen van de RI&E ( Risico 
Inventarisatie en Evaluatie) Annemiek geeft aan dat ze er nog mee bezig is aangezien er wat 
onduidelijkheid is over of het één keer in de vier jaar alleen aangepast dient te worden of dat het 
geheel vernieuwd moet worden. Wordt vervolgd. 

*Andrea is benaderd door de voorzitter van het ouderpanel over het realiseren van een ouderavond 
over Media-opvoeding. Het ouderpanel heeft aangegeven dit graag weer te willen organiseren. Maar 
de vraag is wanneer, is er dit keer een grotere opkomst? 
Andrea geeft aan dan geïnventariseerde vragen te willen en wil een minimum aantal 
belangstellenden vaststellen. Besloten wordt dit schooljaar geen avond over media-opvoeding meer 
in te plannen. We laten het onderwerp een aantal keer terug komen in de nieuwsbrief. Later dit 
schooljaar komt er nog een ouderavond over de kanjertraining. 
 
*De start van de nieuwe kleutergroep is goed verlopen en er wordt positief op gereageerd.  Er zitten 
nu 7 kleuters in de derde kleuterklas. 

*Het jaarplan is goedgekeurd en zal door Susan op de site worden geplaatst. 

*Sarina en Wendy hebben een MR cursus gevolgd en hebben dit als waardevol en nuttig ervaren. De 
cursusmap bevat veel handvatten en nuttige informatie om als naslagwerk te fungeren. 

*Het strategisch jaarplan wordt gevolgd en loopt aardig op schema, geen verdere bijzonderheden. 
Het koersplan is klaar t/m 2024. Manon en Michiel starten een opleiding in februari. (Wetenschap en 
techniek/onderzoekend en ontwerpend leren.) 

Wat betreft het strategisch 4-jarenplan; daarover wordt nog vergaderd met het team, waar willen we 
naartoe en wat is daarvoor nodig?  

*Op het moment is er een sollicitatieprocedure bezig voor een nieuwe bestuurder van stichting 
Sarkon. 

*Het agendapunt ICT plan wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

*Voor het ontruimingsplan zijn begin schooljaar 2 data vastgesteld, de brandweer heeft een ronde 
gedaan. Hierbij is opgemerkt dat het wellicht handig is het dorpshuis en KDV De Keet hierbij te 
betrekken. Dit was nu te kort dag.  Annemiek gaat hierover in overleg met de beide partijen. 

*De vrijwillige ouderbijdrage is op 10 kinderen na betaald en dat is een goede score. 
Gezien de nu nog openstaande rekeningen en ervaringen van voorgaande jaren, gaan we ervanuit 
dat deze ook nog betalen. Indien je niet kunt betalen via Fiep blijft deze het bericht herhalen. Via Fiep 
betalen is wel het handigst vooral voor de administratie.  
 
*Wat betreft de veiligheid in en om school lijkt het goed te gaan, al waren er rond de jaarwisseling 
wel meldingen van vuurwerkoverlast op en rond het schoolplein.  



Bij keuren van de speeltoestellen, blijkt de “toren” in de zandbak niet meer te voldoen aan de huidige 
veiligheidseisen.  In overleg met de kleuterjuffen is besloten deze te laten verwijderen. 
Ook één van de zandbak deksels is nog stuk, mogelijk kunnen deze nu vervangen worden voor een 
handzamer net. 
 
*Voor de rots en watertraining is er één aanmelding tekort. Indien de plek niet wordt opgevuld 
betaalt de school deze zodat de training wel doorgang kan vinden. 

*Annemiek stelt voor de ouderenquête rond 27 januari eruit te doen en dit voor de vakantie retour 
te willen hebben. Er wordt gevraagd om dit via de Fiep te doen, om het laagdrempelig en eenvoudig 
te houden. Annemiek gaat contact opnemen met Ziber over de mogelijkheid want de vragen zijn van 
scholen op de kaart. Ook wordt het idee geopperd om een aantal kinderen met I-pads de ouders op 
school te vragen ter plaatse de enquête in te vullen als de respons te laag is. 

*De typecursus van Typetuin begint bij voldoende aanmeldingen (18) en dan wordt bekeken dit 
jaarlijks aan te bieden, wordt vervolgd. 

*De financiële cursus voor de MR; aanvraag en info liggen nog bij Caroline Orij van de GMR en is nog 
niet concreet, duidelijkheid hierin is gewenst. 

*Het klimaat op school blijft een punt. Leerkrachten geven aan regelmatig een raam open te moeten 
doen in verband met benauwdheid. Dit terwijl de klimaatbeheersing in de school ervoor zou moeten 
zorgen dat het klimaat optimaal zou moeten zijn met de ramen gesloten. Er is een monteur langs 
geweest om instellingen te veranderen, wordt vervolgd in de volgende vergadering. 

*Jaarplan ouderpanel is bekeken en besproken. 

*Er is nog altijd onvoldoende/geen/moeilijk inzicht in de notulen van de GMR. Eva en/of Caroline 
kunnen we eventueel benaderen voor meer inzicht, eventueel een keer uitnodigen tijdens een 
vergadering. 

*Periode voor zitting in de MR is drie jaar, hanteren wij dat ook binnen onze MR? Moeten de leden 
herkiesbaar gesteld worden? Komt terug tijdens de volgende vergadering. 

*Om de zichtbaarheid van de MR te vergroten: 

- Foto van de MR leden op de MR pagina van de site; Susan plaatst ze op de website. 

- Beknopte agendapunten die buiten de vaste agendapunten besproken worden, vooraf in de 
nieuwsbrief zetten, met de vraag om zich bij opmerkingen of vragen  tot een MR lid te wenden. 

*Andrea geeft voorzet om de school een ‘gezonde school’ te maken, vignetten te behalen en zo een 
gezond imago uit te stralen. MR gaat zich verdiepen. Super idee, wordt vervolgd. 

*Het kerstdiner vergt wat aanpassingen; veel geluiden onder de ouders dat het te veel en te 
ongezond was afgelopen jaar. Misselijke kinderen en veel weggegooid. Dit wordt een punt van 
aandacht voor volgend jaar. 

 

De volgende vergadering is op 24 maart 2020. 

 


