
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad 
21 oktober 2021 
16.00 uur 
Aanwezig: Jolanda, Bas, Stephanie, 
Ghislaine, Gonnie (notulist), Lidwien 
en Linsey 
 

 

 

 Onderwerp 

 

Actie 

1.  Opening  

Welkom terug Linsey! 

 

 

2.  Agenda vaststellen  

3. Mededelingen: 

- Directie: fulltime vacature voor groep 6 (Henriëtte 

en Lucienne). Eén reactie. Bonno evt. benaderen? 

- Vervanging meubilair: er ligt een plannetje klaar. 

Mag ingezien worden. Wordt hopelijk dit schooljaar 

afgerond.  

- Afvalscheiding: 4 bakken per groep (GFT Papier 

Plastic Restafval). We zijn wel gebonden aan contract 

van huidige afvalstroom. Restafval: gaat in blauwe 

zakken. Papier: worden aantal papiercontainers. 

Grote containers verdwijnen.  

- OV: Ghislaine bezoekt OV-vergaderingen liever niet 

meer. Wie neemt over? Stephanie.  

- Belangrijk punt vanuit vorige OV-vergadering: 

ouders in school. Nieuw beleid wordt na herfst 

meegenomen na input vanuit ouders, team en 

leerlingen. Wordt teruggekoppeld aan MR. Fijn dat er 

weer mogelijk is. Sinterklaas en Kerst afhankelijk van 

situatie rondom corona. Sint Maarten gaat door. 

Project Dorien (bankje) deels met en zonder ouders. 

- GMR: Bas kan niet meer in mailbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghislaine geeft dit door aan 

OV 

 

 

 

 

 

 

 

Bas neemt contact op met 

Rini 

4. - Schoolgids: aangepaste versie van vorig jaar. Staat 

al op website. Foto’s hebben vertraging opgelopen 

door corona. Moet weer opgepakt worden. 

- Jaargids: nog niet gereed. Wordt gedeeld in team, 

daarna komt gids richting MR. Gaat om speerpunten 

(cirkel). Jolanda licht dit wat meer toe.  

- Website/ vindbaarheid: moet ook weer opgepakt 

worden. Blijven liggen rondom corona-periode.  

- Jaarplan: aanvullen met punten die wij aangevuld 

Wie? 

 

 

Jolanda 

 

 

 

Wie? 

 



hebben en punten vanuit de ou-ki-middag. Zie ook 

punt 6. 

- Maud wil meewerken aan vormgeving binnen 

school-website. Visualisaties worden in schoolbelang 

gemaakt: komen dus niet op begroting van MR. 

Wie vult aan? 

 

 

5. - Verkeersveiligheid: projectplan is overgenomen 

door nieuwe projectleider (Pierre Kersten). Niet goed 

op de hoogte van werkelijke situatie. Informatie-

avond voor buurt was te laat/incompleet opgezet. 

Nieuwe plan: eerst weer met Pierre en werkgroep 

om de tafel.  

- Ouder-kind-middag: wisseling naar de groepen voor 

ouders soms stressen. Invulling: was meer gericht op 

ontmoeten dan op inhoud. Behoefte per groep 

bekijken. Woensdag zou fijner zijn. Geëvalueerd 

binnen team, voor team fijner om te horen hoe we 

het doen (inhoud). Vorm kan dan gekozen worden. 

Voor herhaling vatbaar, met aanpassingen. 

- MR: tafel werd vooral vooraf bezocht. 

Ideeëndoos: presenteren in openbaar, Biezenboel 

(creativiteit), veilig oversteken, goed luisteren achter 

de vraag, speel-en-eet-tijd loskoppelen, school stopt 

om 14.15 uur. Zeven briefjes: wel goed inschatten. 

Willen we dit veranderen?  Eten: leerkrachten geven 

hier wel aandacht aan. Ook aan individuele 

verschillen wordt gedacht en met betreffende ouders 

besproken. Beter communiceren met alle ouders. Dit 

doen we per klas, Jolanda maakt opzet. 

Ook andere punten kunnen beter gecommuniceerd 

worden. Berichten via Parro worden gewaardeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanda licht team in over 

deze punten en maakt 

opzet voor eet-bericht.  

6. - Jaarplan MR: aangevuld door MR-leden. Document 

moet weer ge-refreshed worden. Schooljaar 

2021/2022: dit jaar internet/mediawijsheid, 

inclusiviteit, verkeersveiligheid. Inclusiviteit: eerste 

bijeenkomst gemist door Ghislaine. Wordt ingelicht 

door andere ouder. Jolanda: kennismaking, essentie 

van werkgroep, connectie met burgerschap. 

Werkgroep mag dan ook divers zijn.  

Zie punt 4 

7.  Lunchbeleid: al besproken.   

8.  Rondvraag 

- Portretten: oudergeleding MR mag nog op de foto.  

- Notulen en samenvatting MR-vergadering voor 

Hallo/Parro mogen naar Rini. 

 

- Vergaderingen MR in Parro zetten. Stuurt Jolanda 

door naar Rini. 

 

 

Wie? 

 

 

 

Jolanda 



Niet besproken vanuit vorige notulen: mag geld MR 

naar OV? 

Begroting MR. 

 

9. Sluiting +/-17.30  

 


