
 

Notulen MR  

18 September 2017. 

Aanwezig; Desirée, Janneke,  Marjan , Miranda , Anneke, Bertine 

1. Desirée opent de vergadering.  

2. Notulen worden voortaan gedeeld met de ouders via de Plataan site.  Annemarie  zou de 

notulen erop kunnen zetten als ze goedgekeurd zijn. 

3. Bertine maakt notulen .  Anneke maakt de agenda in overleg met Miranda en Desirée. 

4. Het jaarplan wordt geactualiseerd door Desirée en Janneke . Anneke zal hiervoor ook een en 

ander aanreiken. 

5. Van het jaaroverzicht moet het voorwoord nog worden aangepast. Daarna kan het op de 

site. 

6. We maken een foto van de MR leden op vrijdag 29 september  

7. Janneke en  Marjan gaan de cursus MR start volgen. 

Annemarie sluit aan. 

Mededelingen vanuit de school: 

De begroting van de OR moet gezien worden in de MR. 

De penningmeester kan in de eerste of laatste vergadering uitgenodigd worden om de begroting toe 

te lichten. 

Een voorstel vanuit de OR; De ouderbijdrage van 30 euro handhaven. Voor het schoolkamp van 

groep 8 wordt dan 50 euro extra, per leerling, betaald. Er komt dan nog 15 euro van de 

ouderbijdrage van kinderen van groep 8 bij het schoolkamp. 

Wat doe je met ouders die het niet kunnen betalen: De school kan hiervoor iets  regelen . Je hebt ook 

de stichting Leergeld.  

Josje (penningmeester OR) zou volgende vergadering kunnen aansluiten om toelichting te geven 

Staking; 5 oktober. De Plataan (en waarschijnlijk alle scholen) gaan dicht. Er komt een brief vanuit 

Skobos naar de ouders . Korein gaat de hele dag open, voor BSO kinderen. Andere ouders kunnen 

opvang inkopen voor een dag. 

 Risico inventarisatie en evaluatie is vorig jaar afgenomen. De  verwarmingsruimte moet leeg blijven. 

Elektrische installatie is goedgekeurd. 

Noodverlichting wordt nog gecontroleerd. 

Diverse contracten voor onderhoud zijn nu geregeld. 

Onderhoud is een dure aangelegenheid.  

Janneke geeft aan dat hier gebouwd is met 40 jaar onderhoud garantie, Annemarie kijkt na wat dat 

betekent. 

 Langdurig zieken; Monique is langdurig ziek. Werkzaamheden worden overgenomen door een 

schoonmaakbedrijf.  

Jaarplan; Annemarie wil graag het jaarplan toelichten aan de ouders.  



 

 In teamoverleg gesproken over andere lestijden. 

Veel ouders uit onderbouwgroepen stellen die vraag bij intake. 

In de onderbouw zijn er heel veel kleuters die overblijven. 

MR gaat  meedenken over hoe we ‘andere lestijden’ in de (nabije)  toekomst kunnen invoeren. En 

hoe die lestijden er uit gaan zien. Er zijn diverse mogelijkheden. 

MR heeft hierbij ook instemmingsrecht. 

Een van de uitgangspunten, vanuit de school, is dat er een  pauze van 45 minuten is voor de kinderen 

en een half uur pauze voor leerkrachten. 

In de toekomst gaat de voorkeur uit naar  naar een (overleg) raad met Korein. Aan Jet 

Sporken(voorzitter OR Korein)  wordt gevraagd om bij de MR aan te sluiten. 

 

Data MR vergaderingen: 30 oktober, 27 november, 15 januari, 26 februari, 9 april, 14 mei, 25 juni. 

(25 juni is ook tienminutengesprek bij de kleuters, misschien aanpassen). 
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Patrick; ouders kunnen niet in MR gegevens en Anneke / MR leden op de site van de Plataan. 

 

 

 

 

 


