
 

Notulen MR vergadering 28 januari   

Plaats: lerarenkamer Plataan . 

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur.  

 

Aanwezig: 

Leden O.G: Desiree, Janneke, Marjan 

Leden P.G: Miranda, Anneke, Bertine 

Gast / toehoorder:  Een ouder. 

 

1: Welkom en opening agenda.  
 
Desiree opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen . 
 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3: Mededelingen.  
 
Geen mededelingen. 
 
4: Binnengekomen-  en uitgaande post (mail en post). 
 
Mail: mini conferentie voor dinsdag 29 januari. (AOB) 
Mail VOO : MR als voorbeeldfunctie. 
Mail: ouder, verzoek om evaluatie. 
 

Opmerkingen vanuit de MR n.a.v. deze mail. 

 In de kleutergroepen zijn, vooral de jongste kleuters, aan het eind van 
de week moe.  

 Soms worden jongste kleuters wel eens een dagje thuis gehouden om 
even bij te tanken. 

 Voor anderen was het, aan het begin van het schooljaar, wennen aan 
het nieuwe systeem. Eenmaal gewend kwamen er ook veel positieve 
geluiden. 



 

 Goed om te evalueren. Dit houdt echter niet in dat er ook 
veranderingen kunnen gaan plaatsvinden. 

 Het is goed om in de groepen aan de kinderen te vragen wat zij ervan 
vinden. 

 Sommige leerlingen denken dat ze maar een kwartier mogen eten en 
dan niet altijd voldoende tijd hebben. Dit moet nog eens besproken 
worden in de groepen. 

 Buitenschoolse activiteiten waarvan de aanvangstijd niet aansluit op 
de eindtijd van de school. In voorkomende gevallen wordt in principe 
contact gezocht om de begintijd te laten aansluiten. 

 

 

 Welke vervolgstappen zijn er mogelijk n.a.v. eventuele opmerkingen 
in de, mogelijk,  komende evaluatie- uitslag. 

 Mogelijkheid is om een schriftelijke evaluatie te houden onder de 
kinderen / ouders. We moeten echter eerst nagaan of we 
daadwerkelijk iets mogen of kunnen doen met een bepaalde uitslag. 

 We moeten als MR zicht krijgen op dingen die nog gemist worden . 
Merken leerkrachten op dat bijv. op vrijdag kinderen nog moeilijk 
mee te krijgen zijn in activiteiten? 

 Worden de voordelen van het vijf-dagen-gelijk-model verzilverd in 
betere prestaties? 

 De leerlingenraad moet in de groepen doorgeven wat er besproken is. 
(Ook wat betreft lunch / vijf-gelijke-dagen model) 

 

5: Mededelingen vanuit de GMR  

De mededelingen zijn besproken in de MR. 

6. Verkeer. 

We gaan over naar een digitaal verkeersexamens.  

De bordjes voor het praktisch examen worden vaste, blijvende, bordjes. Dit 
wordt door de gemeente geregeld. 



 

Het onderbord in de Ekkermanstraat i.v.m. ‘Kiss & Ride‘  zone is niet meer 
actueel. Moet aangepast worden voor de omgeving. 

7. Jaarwerkplan en actielijst.  

In het pluspuntje voortaan bij de link MR zetten dat ouders contact kunnen 
opnemen met MR indien zij vragen of opmerkingen hebben. 

Verkiezingen uitwerken. 

Er komt een plaats vrij omdat Marjan uit de MR gaat. 
Er komt een stukje hierover bij het verslagje van deze vergadering, zodat 
ouders al kunnen nadenken of zij zich kandidaat zouden willen stellen.  
 

8. Mededelingen vanuit de directie. 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

9. Rondvraag. 

 Hoe zit het met het klimaat op school. We hebben daar nog geen 
reactie op gehad. 

 Hoe zit het met basisonderwijs – voortgezet onderwijs. Zie notulen 10 
december. 

 Bijeenkomsten op school niet gelijk plannen met een MR vergadering. 
 Een aantal ouders vindt februari laat om de voortgang van hun kind 

te bespreken. 

 

 

 

 

  


