
Notulen vergadering, MR 21 september 2020 

Aanvang : 19.30 Einde : 21.20 
Aanwezig: Sarah, Rogier, Willem-Jan, Annelous, Desiree, Annemieke, Natascha en
Elleke 
Afgemeld: Laura (ziek)

Notulist : Elleke van der Vegt 

1. Notulen vorige MR-vergadering 
Dank Elleke voor het notuleren. Verder worden de notulen goedgekeurd. 
1a Wie er notuleert wordt per vergadering vastgesteld.
1b Termijn agenda wordt besproken en vastgelegd 9-11, 18-1, 22-3, 17-5 en 7-7
1c Leerkrachten praten de ouders bij over de belangrijkste punten uit de

OB/MB/BB-vergaderingen.  

2 Evaluatie oudergesprekken/start schooljaar
We hebben goede en fijne gesprekken gehad. Soms is 15 minuten te lang en
soms te kort; het ligt ook aan de input van de ouders en kinderen. Fijn om alle
kinderen (en ouders) al persoonlijk gezien te hebben voordat ze in een grote
groep voor je in de klas zitten.

3 Jaaroverzicht MR 2019-2020
Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering. Punt 1 t/m 4 zijn
aangepast (en zien er goed uit). Vanaf punt 5 moet het nog aangepast worden.

4 Kinderstralen
Willem-Jan praat ons bij. In het vrijdagnieuws heeft een uitgebreid verslag
gestaan. Er zijn geen extra vragen van ouders bij hem gekomen n.a.v. dit
verslag. Wat naar voren komt is dat Kinderstralen een ander beeld heeft dan de
klanten van hen (ouders/kinderen/de school).
Fatima heeft een bijeenkomst met alle medewerkers gehad. Inmiddels zijn er
wat veranderingen doorgevoerd. Er wordt bv in 2 groepen gegeten: óf je gaat
eerst naar buiten en daarna pas eten met de klas óf je gaat eerst eten en daarna
naar buiten met de klas. Dit gebeurt in shifts van 30 minuten. Medewerkers zijn
aangesproken over hun telefoongebruik tijdens het werk.
Er is binnenkort weer een gesprek met Evelien, Fatima, Sarah en Natascha.

5 Voortgang verbouwing
Er zijn twee locaties bezocht die eventueel in aanmerking komen. Sloop is
aangemeld bij gemeente, begroting goedgekeurd door SCOH. De sloop moet via
de Mient gaan en dus moet er een brug gebouwd worden. Gemeente en SCOH
gaan met elkaar in gesprek. Begroting is hoger dan eerst, we hopen dat het goed
gekeurd gaat worden. We verwachten dat binnen 2 à 3 weken hier bericht over



te krijgen. De sloop zou dan in januari 2021 kunnen plaatsvinden. Natascha zal
een stukje voor in het vrijdagnieuws schrijven. Zeker over de twee locaties, het
halen en brengen, schooltijden, over de (on) mogelijkheden e.d. zijn we aan het
nadenken.
Natascha heeft via het bestuur kunnen regelen dat firma Versluis ons wil helpen
met de verhuizing om iedereen zoveel mogelijk te ontzien.

6 Nieuw MR- lid oudergeleding
Willem-Jan gaat ons helaas verlaten door zijn verhuizing naar het oosten van het
land. We wensen hem en zijn gezin veel geluk daar.
Sarah heeft een stukje geschreven voor in het vrijdagnieuws om een nieuw lid te
werven. De bedoeling is dat het nieuwe lid zich voor drie jaar beschikbaar stelt.

7 WVTTK
Willem-Jan: bedankt voor het meedraaien in de MR. Je leert zo de mooie, grote
groep die de school draaiende houdt kennen. Hij wordt door iedereen bedankt
voor zijn positieve en oplossingsgerichte inbreng in de MR.

Actiepunten: 
● Bericht vrijdagnieuws over nieuwbouw-Natascha
● Bericht vrijdagnieuws voor nieuw MR-lid – Sarah
● Nieuws uit de school + terugkoppeling bouwen op de agenda -Laura
● Afmaken van het jaarverslag – Laura
● Aanpassen termijnagenda (zie data bij punt 1b) - Laura

 
 


