
 

 Datum | tijd 01 december 2020 19.00-20.30 

Vergadering geopend door Eric  

 

concept 

Aanwezig 

Deelnemerslijst:  Kimberley Neve (KN), Merel Tijink (MT), Suzan van Enk (SE) PMR 

 Eric van IJmeren (EIJ), Gerco van Oene (GO), Nelly Tromp (NT) OMR 

 Natasja van Wijngaarden (NW) Locatieleider 

Verhinderd: - PMR 

 - OMR 

 - Locatieleider 

Opening en agenda 

• EIJ opent de vergadering.  

•  

Goedkeuring notulen  

• Notulen van de vorige vergadering zijn rondgestuurd per mail.  

• Notulen 30 september worden goedgekeurd 

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen 

•  Geen 

•  

 

Mededelingen GMR 

•  Suzan van Scala wordt voorzitter GMR, wel gezamenlijk de vragen stellen. 

•  Geen verdere punten 

• Begroting komt op 7 december. Vraag of er een begroting op schoolniveau komt? 

 

 

Mededelingen OR 

•   Ouderbijdrage is uitgezet. Soms in termijnen. Komt goed binnen.  
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• Komen verder nu niet bij elkaar 

•  

 

Mededelingen locatieleider 

• 10. EIJ: Niveau van de klassen na coronatijd? Er lopen altijd niveaus in de klas. Er is geen beeld daat 

corona daar veel verandering heeft gebracht. Speciale budgetten voor leerlingen die problemen 

ondervinden (zomerschool en NT2-leerlingen). Torenklas: kinderen die echt voorlopen op school, 

op stichtingniveau. 

• 11. Verkeersouder op woensdag nog niet ingevuld. Kiss n Ride werkt nog niet volledig. Voor 

donker moeten wel reflectoren en verlichting komen in wintertijd. 

• 5. Jaarverslag MR wordt vastgesteld. Het schooljaarverslag is in concept klaar. Komt nagestuurd. 

De nieuwe schoolgids is klaar en wordt vastgesteld. 

• Schoolbegroting: nog niet bij NW bekend. In andere vorm: er is gevraagd op schoolniveau naar 

wensen, investeringen. Wordt veel energie in gestoken. Er moeten wel keuzes gemaakt worden. 

Licenties en investering in ICT belangrijk punt, schoolplein, methodes. 

 

Rondvraag 

•   9. Schoolreisje nog niet vastgelegd.  

•   EIJ: schoolplein, geen toezicht door ouders en leerkrachten. Er wordt gefietst. Benoemen in de 

groepen en in Parro.  

• 12. Brandoefening. Uitleg over brandmeldercentrale geweest. Oefening in januari/februari (wegens 

drukke maand niet in december) 

• NT: ivm continuiteit wellicht slim om de OMR komend jaar al te vervangen. 

• NT: zwerfboeken meegeven voor kerstvakantie. Stimuleren van gebruik en registratie 

 

De volgende MR vergadering vindt plaats op:  dinsdag 5 januari  2021 om 19.00u.  
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Actie- en besluitenlijst 2020/2021 

 Wat? Wie? Planning 

    

 BESLUITEN:   

1.    

2.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ACTIES:   

1. Oproep verkeersouder in nieuwsbrief NW  

2. Brief ouderbijdrage NW V 

3. Evaluatie PBS / Time-outs (ipv woordpakket) allen  

4. Persoonlijk benaderen potentiële verkeersouder allen  

5. Benaderen gemeente / wijkagent inzake klaarovers NW V 

6. Brandoefening plannen KN  

7. Afstemming Willem van Oranjeschool inzake verkeersveiligheid NW  

8. Afstemming Zwerfboeken met Juf Esma NT  

9. Afstemming luizencontrole  NW  

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

    

    

 

 


