
 

 Datum | tijd 30 september 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 2 september worden goedgekeurd 

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen 

• Geen aanvullende maatregelen vanwege Corona. Bestaande protocol blijft van kracht. 

• Mondkapjes is nog niet aan de orde. 

 

Mededelingen GMR 

• Gym lesbevoegdheid is besproken 

• Leerkrachten hebben geen recht op verlof als eigen kind ziek is. Bij corona geldt de 

vervangingsregeling. Bij normale situaties normale regels van calamiteiten verlof. 

• RvT zoekt twee nieuwe leden. Financieel en onderwijskundig 

• De nieuwe directeur (Irma) heeft zich voorgesteld. 
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Mededelingen OR 

•  Geen mededelingen 

• Sinterklaasfeest uniform binnen stichting. Geen zwarte pieten. Moet binnen OR nog wel verder 

besproken worden. 

•  

Mededelingen locatieleider 

• Ouderbijdrage is vastgesteld. Brief verzonden en eerste bijdrages zijn binnen. 

• Diverse actiepunten van jaarkalender lopen. GO pakt MR jaarverslag op 

• Kwaliteit vraagt aandacht. Er komt een kwaliteit manager die scholen helpt om dit beter te borgen.  

• Er is wat zorg in groep 5. Ook enkele klachten van ouders. Deze zijn overigens niet bij MR bekend. 

De onderwijsassistent gaat meekijken. 

 

Rondvraag 

• EIJ hoe gaat het met de klaarovers? Is aandacht voor. Ouders blijven lang, klaarovers hebben daar 

wel last van. Verzoek voor kiss n ride. Er komt een verkeersarm/-pop. Ook afstemming met Willem 

van Oranje school (actie NW). 

• Gym blijft in de zaal volgens richtlijnen. 

• Geen speciale actie rondom Kinderboeken week. Zwerfboeken bespreken met Esma (NT) 

• Gaat de luiscontrole door? Wordt gevraagd aan de luizen moeders (actie NW) 

• Vanaf volgende vergadering weer agenda. NW schuift aan op verzoek. 

 

De volgende MR vergadering vindt plaats op: 1 december om 19.00u. evt  etentje. 
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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.    

    

    

 

 


