
Notulen-vergadering – 8 mei 2017                        schooljaar 2016-2017 

Aanwezig 
Namens het team:      Namens de ouders: 
Elina Jong       Linda Vogel afwezig zonder afbericht 
Teresa Schouten-Beemster     Jolanda Oud 
Afwezig: 
Renate van Brandwijk-Beemer     Monique Hauwert afwezig met afbericht 
Op uitnodiging: Marie-Louise Smal 
 

Agendapunt  Notulen Actiepunt 

1. Opening van de 
vergadering en 
vaststellen agenda 

Monique opent om 19.0 uur de vergadering. Elina is de 
tijdbewaker. De vergadering is verplaats door verplichting 
m.b.t. de benoeming van de nieuwe directeur.  

 
 

2. Ingekomen stukken Er is een postvakje in de koffiekamer. Deze zal Teresa op 10 
juni doornemen en in een leesmapje stoppen die dan onder 
de MR-leden gaat rouleren. 

Teresa 
  

3. Notulen 17 februari 
2017 

De notulen worden goedgekeurd en geplaatst op de site. 
Deze notulen zullen we weer tussentijds goedkeuren. Zodat 
ze gelijktijdig op de site kunnen worden geplaatst. 

Allen 

4. Wel en wee van de 
school  
  

 Marjanne gaat met zwangerschapsverlof, Atinah is met 
ziekteverlof en wordt vervangen door Annemarie Hamster, 
Renate is ook met ziekteverlof en wordt deels door Carla 
vervangen en op de donderdag door Angela Bosstad Vriend. 
Elina is 12 1/2 jaar in dienst en Inge over enkele weken. 

 

5. Vervolgstappen voor 
de formatie; wie wil er 
in de 
sollicitatiecommissie? 

Er staan 6 parttimebanen open bij ons op de Uilenburcht. 
Hierop kan deze week gesolliciteerd worden.  
Deels voor echte formatie en deels voor vervanging van 
ziekteverlof, ouderschapsverlof. 
Op 16 mei zijn de sollicitatiegesprekken. Namens de 
oudergeledingen van de MR neemt Linda Jansen deel aan de 
gesprekken. 

 

6. Protocol 
medicijnverstrekking  
 

We stemmen in met het protocol. Er worden geen medische 
handelingen door leerkrachten verricht. Medicijnen worden 
door de leerkrachten bewaard in het bureau. Niet bij de 
leerling zelf. 

Instemmings 
formulier 8 
 
 

7. Grenzen aan de zorg, 
graag feedback om het 
voorstel toch nog beter 
te maken.   

Er is een protocol nodig. Zo is er duidelijkheid tussen school 
en ouders. Ook is er duidelijkheid voor het team. Tot hoever 
kunnen we gaan. 
De kinderen waar we over spreken zijn duidelijk in beeld. 
Het protocol moet goed geformuleerd zijn. Het is zeker geen 
protocol om kinderen van school af te kunnen sturen. 
We stemmen in met het protocol  

Instemmings 
formulier 9 
 

8. Ouderbetrokkenheid 
informatievoorziening  

En hoe verschaffen we onze informatie: Hoe doen we het 
goed zonder dat het te veel wordt. 
Er worden geen schoolkranten meer gemaakt. Wel gaan we 
via het ouderportaal communiceren.  
Het is goed om een evaluatie te houden met: team, 
werkgroep ouderbetrokkenheid en de voormalige 
klankbordgroep. 
4 maal per jaar gaat er een klassenmail verstuurd worden. 
Hierin komt informatie te staan wat er in de klas gebeurd 
maar ook wat er de komende tijd op stapel staat.  
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Ook worden er foto’s van uitstapjes ed. verstuurd via het 
ouderportaal. Zo heb je als ouder de gelegenheid om met je 
kind in gesprek te gaan. 

9. TSO- hoe voelen de 
kinderen zich? 

Het is wisselend. De kinderen van groep 7, 8 zijn er soms 
klaar mee. Kinderen van groep 1 moeten vaak wennen. Zij 
worden de eerste tijd opgevangen in de kleine aula. Zo 
zitten ze wat rustiger. 

  

10. Vakantierooster 
2016-2017  
Vakantierooster 2017-
2018 

 De urentabel wordt besproken. Volgend jaar zijn er weinig 
studiedagen mogelijk, ook worden er op de woensdag en 
vrijdag een lange ochtend gemaakt. Van 8.30 tot 12.30 uur. 
Volgend jaar is er weer twee weken meivakantie. 

  

12. Schoolgids  Blz 26 tot 41 worden besproken er worden enkele kleine 
opmerkingen gemaakt. 

 

13. Huisvesting – 
vervolg. Binnenklimaat 
en andere zaken. 
  

Op zaterdag 17 juni wordt het nieuwe speeltoestel op het 
achterplein gezet. Het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt. 
De plantjesmarkt komt ook ten goede van het speeltoestel. 
In de grote vakantie wordt de lange gang onderhanden 
genomen.  
Ook het plan voor de aula zit al goed in de verf. De nieuwe 
vleugel heeft nu een goede uitstraling. Er wordt nog gewerkt 
aan de akoestiek.  

 

14 Continurooster ja of 
nee, traject. 
 

We zetten volgende vergadering het traject uit. In het najaar 
van 2017 willen we dit traject in gang zetten. Jolanda zal bij 
de Molenwiek informatie vragen van het door hun 
doorlopen traject. 

 
 
Jolanda 

15. Communicatie MR 
naar de achterban, 
jaarvergadering OV 
 

Elina en Teresa maken een jaarverslag die we op de site 
zetten. Na de volgende vergadering in juni. Voor de 
volgende vergadering:  Meer jaren-prognose leerlingaantal, 
Regressie analyse door Linda 

Elina en 
Teresa 
Linda 

Rondvraag - In de info van 17 mei plaatsen we een oproep voor 
een nieuw MR lid vanuit de ouders. Hij/zij zou dan 
19 juni alvast mee kunnen draaien. Mogelijk dient er 
ook gestemd te worden. 

- We geven aan dat we graag een cursus willen doen 
om ons MR werk goed te kunnen doen. 
Teresa zal in de ingekomen stukken neuzen 

InfoTeresa 
 
 
 
Teresa  
10 juni 

Sluiting Monique sluit 20.40 uur de vergadering.  

 
 
 

 
 

Vergadering  Datum  Schoolweek  Tijden  

MR 1 Ma 26 september  5 19.00 – 20.30 

MR 2 Do 8 dec 14 19.00 – 20.30 

MR 3 Ma 13 feb 22 19.00 – 20.30 

MR 4 Do 20 april  30 19.00 – 20.30 

MR 5 Ma 19 juni 37 19.00 – 20.30 


