
 

Notulen MR-vergadering  31-01-2022 
Plaats: eigen locatie via Teams  
Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur  
 

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

  
1. Welkom en opening agenda 

Agnes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
  

2. Vaststellen conceptverslag notulen vergadering 06-12-2021 
De notulen zijn goedgekeurd en worden op de website geplaatst.  

  
3. Mededelingen/ post    

• Annemarie deelt steeds de nieuwe protocollen m.b.t. Corona.  
  

4. Punten uit vorige vergadering  
i. Begroting Plataan 

Toelichting grote verschillen vanuit directie.  
ii. Vakantierooster 2022-2023  

Vrijdag en maandag studiedagen (lang weekend) rondom de rapportperiode wordt als 
fijn ervaren door ouders.  

iii. Pestprotocol 
Wordt in de volgende vergadering besproken. Stijntje herziet het pestprotocol. 
Stappenplan belangrijk om helder te hebben met het team! Maak het actueel! 
Communicatie en actie vanuit school wordt gemist van ouders.  

iv. Sociaal veiligheidsplan 
Vragen en op-/aanmerkingen zijn gemaild naar directie. De opmerkingen worden 
aangepast in het protocol door Eline. Dit wordt verzet naar de volgende vergadering. 

v. Werksessie na afname vragenlijst communicatie SKOBOS-breed  
Jammer dat er nu maar vier antwoorden mogelijk zijn.  Vorig jaar was er de mogelijkheid 
om vijf antwoorden in te vullen, dat geeft iets meer mogelijkheden. Fijn als er 
gecommuniceerd wordt als er een enquête wordt afgenomen.  

  
5. Punten activiteitenplan januari: 
i. Arbobeleids-/ risico-inventarisatie  

(plan van aanpak) meerjarenplan > info directie (komt later). Is nog niet klaar. Er komen 
kleine aanvullingen. Volgt de volgende keer.  

ii. BHV-plan  
- info BHV-er 
- Klein aandachtspuntje voor in de keuken. Plaats de alcoholische dranken ook uit het zicht 

voor de kinderen.  
iii. Jaarverslag GMR  

-  website GMR 
- Ter informatie inzage.  
- Input vanuit GMR wat er vanuit de MR verwacht wordt.  

iv. Communicatie nieuwe ouders  
Wat wordt er meegeven vanuit de school voor nieuwe ouders? Mocht een kind 
aangemeld zijn, wordt er een mail naar ouders gestuurd. Leerkracht informeert een 



 

aantal maanden van te voren de ouders. De leerkracht neemt 5 weken van te voren 
contact op voor een kennismakingsgesprek en worden er een aantal oefenen momenten 
ingepland.  

 
Scholing, werkoverleg  
Klassenkracht wordt door een aantal leerkrachten gevolgd. Wellicht belangrijk om dit schoolbreed op 
te pakken.  

  
6. Verkeer: stand van zaken omtrent verkeersituatie school  

Miranda heeft contact gehad met de gemeente. Deze persoon is op school geweest. We wachten af 
vanuit de gemeente.  

 
7. Uitleg leerlingportfolio (MijnKleutergroep en MijnRapportfolio) > tips vanuit ouders  

Tips: handleiding voor Nederlandse ouders is er. Wellicht ook voor anderstalige ouders vanuit 
MijnRapportfolio.  

 
8. Huidige stand van zaken t.a.v. Coronamaatregelen  

• Nieuw protocol  
• Andere mondmaskers voor leerkrachten 
• Instructie in de groepen blijft zoeken. Verschillend per kind/ouder.  
• Pauzes zijn niet altijd prettig. Er is veel fysiek contact. Veiligheid voor de 

kinderen/leerkrachten op de speelplaats. Weinig respect vanuit de kinderen. Maakt 
dit kenbaar bij ouders. Wat doen we er aan?  

  
Besloten deel  

9. Mededelingen en notulen vanuit de GMR 
 

10. Mededelingen directie 
 

11. Actielijst 
 

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

12. Rondvraag 
 
 

 


