
 

Notulen MR-vergadering  01-11-2021  
Plaats: teamkamer Kindcentrum de Plataan 
Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur  

  
Aanwezig:  
Leden O.G.: Agnes, Wesley 
Leden P.G.: Anneke, Britt, Sanne  
  

1. Welkom en opening agenda 
Agnes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Wesley geeft aan dat hij deze zitting wil voltooien, maar het lastig wordt in combinatie met zijn werk. 
Hij probeert zo veel mogelijk volwaardig lid te zijn. Hij geeft aan in gesprek te zijn gegaan met 
Annemarie. Wesley heeft aangegeven dat er vroegtijdig opzoek gegaan moet worden naar een 
opvolg(st)er, zodat deze persoon meer in de zaken van de MR thuis is.  
  

2. Vaststellen conceptverslag notulen vergadering 27-09-2021 
Fijn als er vooraf naar de notulen wordt gekeken en evt. aanpassingen worden gemaakt in PLC 
Notebook. Sanne plaatst deze op de website.  
  

3. Mededelingen/ post    
a. Scholing: er zijn geen cursussen waar we ons tot nu toe voor aan willen melden. We 

houden het wel goed in de gaten.  
b. Mailtjes ouders: 

i. Verkeersveiligheid bij de kleuters. Een ouder geeft aan dat de uitgang bij de 
kleuterspeelplaats best gevaarlijk is. Deze mail wordt beantwoord en 
doorgestuurd naar de Verkeersveiligheidscoördinator, zodat zij contact met 
de gemeente op kan nemen. Wellicht slim om de gehele verkeersveiligheid 
aan te pakken.  

ii. Pesten in de klas. Deze mail is besproken en beantwoord. Het advies is om 
eerst naar de eigen leerkracht toe te gaan. Het stappenplan moet hierin 
duidelijk zijn. Slim om dit mee te nemen in het PlusPuntje. Bespreek wat er 
speelt op school. Dit is een groot aandachtspunt over het algemeen. Vertel 
wat je doet! Wellicht is het slim om het pestprotocol weer nieuw leven in te 
blazen. De MR vindt het fijn om hierin meegenomen te worden.  

  
   4.     Punten uit activiteitenplan november/december:  
Punten voortgang vanuit Annemarie: 

• Patrick als ICT-er wordt betaald vanuit de formatie. Er is dus geld vrij gekomen vanuit de NPO 
gelden. Het idee was ontstaan om dit geld in te zetten voor nieuwe kasten voor de kleuters. 
Waarom komt dit niet uit het pontje van afschrijving meubelstukken. Budget huisvestiging. 
Waarom wordt dit bedrag niet voor de kinderen gebruikt? Het geld vanuit de NPO-gelden is 
toch in het belang van de kinderen.  

• Positieve ervaringen over de nieuwe vakleerkracht gym. Kinderen komen erg enthousiast 
thuis.  

• Communicatie naar en met ouders, daarbij is het belangrijk de toon waarop iets 
gecommuniceerd wordt. Vorig jaar is er een ouderenquête afgenomen, wat is het vervolg 
hiervan?  

  
 
 



 

Informatie begin schooljaar ontvangen: 
• Jaarplan ter informatie ontvangen, mail juni. We komen er in januari op terug, een 

tussenevaluatie. Dit is een agendapunt vanuit augustus.  
o Vanuit de NPO-gelden 

▪ Sociaal-emotioneel leren/executieve functies  
▪ Technisch lezen/leeswoordenschat 
▪ NT2/woordenschat  

o Kindportfolio en de leerlijnen van de 21-eeuwse vaardigheden > zodra het helder, 
zodra het concreet is vormgeven vinden ouders het leuk om mee te denken.  

o Medewerker portfolio inclusief de SKOBOS-competenties 
o Kindcentrum ontwikkeling  

  
Vaststelling onderwijstijd/lestijd 

• Er is niks veranderd in de onderwijstijd. Dit is vastgesteld vanuit voorgaand schooljaar. 
  
Informatie krijgen m.b.t. 1 oktobertelling  
Het leerlingenaantal is hetzelfde. We blijven stabiel. Er zijn weer 216 leerlingen.  
  

5. Huidige stand van zaken t.a.v. Coronamaatregelen  
Opfrissen alle maatregelen voor in de klassen. N.a.v. persconferentie moet het voor iedereen weer 
helder zijn. Hopelijk volgt er een  nieuw protocol waarbij duidelijk is wat er van leerkrachten wordt 
verwacht.  
  

Besloten deel  
6. Mededelingen en notulen vanuit de GMR:  

  
7. Mededelingen directie: 

  
8. Actielijst 

  
Na de bespreking van de voorgenomen besluiten kan de overlegpartner gaan.  
  
    12.   Rondvraag 
 


