
 

Notulen MR vergadering 10 september 2018.  

Plaats: lerarenkamer Plataan . 

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur.  
 

Aanwezig;  Leden OG:   Desiree, Marjan, Janneke 

        Leden PG:  Miranda, Anneke, Bertine  

         Directie:   Annemarie.  

1: Welkom en opening agenda.  

- Desiree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen. 

- De notulen van 18-06-2018 worden vastgesteld. 

3. Mededelingen. 

- Er zijn geen mededelingen. 

4. Binnengekomen- en uitgaande post (mail en post).  

• Cursus medezeggenschap (mail Janny Arends http://www.voo.nl/Nieuws/nieuwe-

brochure-voor-de-mr) 
•  29 Oktober beslissen we of er een geschikte cursus is. 

• 14 november gezamenlijke MR/GMR (mail Frans Bruinsma).  

Woensdag 14 november gaan diegenen van de MR, die in de gelegenheid zijn,  

naar de gezamenlijke GMR / MR avond van SKOBOS. 

 

• Agenda en notulen delen met achterban (mail communicatiemedewerker 

SKOBOS.) 

• - Het is jammer dat er vooraf niet met de MR gecommuniceerd is over het 

gebruiken van notulen, ter bespreking, in het Directeurenoverleg. De MR gaat 

contact opnemen met de communicatiemedewerker van SKOBOS. 

5. Jaarplan en actielijst. 

- Dit agenda punt wordt verschoven naar de vergadering van 29 oktober. 

6. Mededelingen vanuit de GMR. 

- Er zijn geen mededelingen. 

7. Besloten deel / werkvergadering. 

- Dit agendapunt wordt verschoven naar de vergadering van 29 oktober. 

8. Toelichting BHV- plan. 

- Er is een BHV plan gemaakt in samenwerking met een BHV-deskundige. Het ligt ter inzage 

in het kantoor van de conciërge. 

- In alle klassen hangen BHV tassen, waarin spullen zitten die nodig zijn mocht er een 

ontruiming plaatsvinden. 

- Er komen dit schooljaar diverse ontruimingsoefeningen. 

http://voo.acemlna.com/lt.php?s=bfb264d3198bfefbc138fe8db29ba177&i=3355A3157A88A44689
http://voo.acemlna.com/lt.php?s=bfb264d3198bfefbc138fe8db29ba177&i=3355A3157A88A44689


 

9. Verkeer. 

- de Plataan is aangesloten bij het BrabantsVerkeersveiligheid Label: B.V.L. 

Als je dan, als school, aan een aantal voorwaarden voldoet, krijg je subsidie van de gemeente. 

Van die subsidie is o.a. de verkeersmethode en de ANWB Streetwise dag betaald. 

Het geld dat nog over is kan besteed worden aan diverse verkeersmaterialen die in en rondom 

de school gebruikt kunnen worden. 

- Er komen vaste routebordjes voor het praktisch verkeersexamen. 

10. Mededelingen vanuit de directie. 

- de Plataan heeft zich aangemeld voor schoolfruit. We horen nog of we worden ingeloot. 

-  Er wordt gecommuniceerd met de Enck  i.v.m. de  aanvangstijden van programma’s op de 

woensdagmiddag. 

- We hebben afscheid genomen van een van de leerkrachten van groep 8. Zij heeft een nieuwe 

baan. 

- De leerkracht van de taalklas heeft ook een nieuwe baan. Zij neemt op 27 september 

afscheid van SKOBOS. 

- Aan de schoolleidersactie van woensdag 12 september wordt op de Plataan geen gevolg 

gegeven. 

 

11. Rondvraag / opmerkingen. 

- Hoe zijn de ervaringen van de leerkrachten met het vijf-gelijke-dagen model. Over het 

algemeen zijn de ervaringen positief. 

- Hoe zijn de ervaringen van de kinderen?  Sommige kinderen hebben behoefte aan een 

stillere ruimte om bijvoorbeeld te lezen. 

- Wat doe je bij slecht weer als niemand naar buiten kan. In dat geval zullen de lokalen 

gebruikt worden. 

- Kinderen mogen boven links bij de trap ook zitten om bijvoorbeeld te lezen of te schaken. 

- Er wordt door de leerkrachten aan de kinderen gevraagd wat zij nog graag zouden willen in 

de lunchpauze. 

- De afgelopen informatieavond is voor diverse ouders niet naar verwachting geweest. Er 

waren teveel onduidelijkheden over de organisatie van de avond. 

- Graag informatie voor de zomervakantie over praktische zaken die in een volgend schooljaar 

van toepassing zijn voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld gymtijden. 

- Kan er iets gedaan worden aan het klimaat in de lokalen en teamruimte. De lokalen zijn te 

warm. De klimaatbeheersing van de school werkt niet optimaal. 

In de zomer zouden ventilatoren een optie kunnen zijn. 

 

De vergadering sluit om 20.45 uur. 

 

 

 



 

 

 

  

 


