
 

 

 

                                                                                                                                        
Notulen MR vergadering 18 oktober 2018 

 

 
Voorzitter: Michiel Brandhorst                                                                                                                 Notulist: Ellen Andriessen    

 

Aanwezig namens ouders: Maureen Witte, Michiel Brandhorst, Anja van Andel, Marieke Verheijden 
Aanwezig namens leerkrachten: Sandra Laurenssen, Desirée Eggen, Marian Frankenmolen, Ellen Andriessen  
Aanwezig namens directie: Marije Ridder 
Afwezig: Yvonne Woestenburg 
 
 
AANVANG:19.00 uur 
 

Nr. Agendapunt: Toelichting: 

1a Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering. 

 1b Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst 05/07/2018 

- MR-cursus: Marieke en Sandra zijn naar de 1e bijeenkomst geweest. 

- Esmee Eilander zal per januari 2019 Marian Frankenmolen als lid van de PMR 

vervangen.  

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 1c Ingekomen stukken - Begroting en verlies & winstrekening Oudervereniging   

- Scholen met succes: uitslag tevredenheidspeling  

- ONS Jaarplan 2018-2019, versie voor ouders  

- Evaluatie KidsLab 

- Ingezonden brief ouder over schoolplein 

2a Mededelingen team Afscheid genomen van Roos Schoots, nieuwe collega welkom geheten: Anjuscha 

Klein. 

2b Mededelingen directie - Gym: de kleedkamers stinken. Gymdocent Leon doet 2x per dag de douches 

aan om door te spoelen. Er is ook iets mis met de afsluitdoppen, daar wordt aan 

gewerkt.  

- De dakkapel in het lokaal van groep 4C wordt in week 51-52 geplaatst, 2 weken 

voor de kerstvakantie. Groep 4 wordt dan verdeeld over de 2 andere groepen 4 

met 2 leerkrachten in elke groep.  

2c Directieberaad - Meer Primair stelt een Klokkenluidersregeling in.  

- Achterplein: het stuk onder speeltoestellen moet worden opgeknapt. Yvonne 

overlegt met Meer Primair wat de mogelijkheden zijn.  

- Moeten alle overblijfouders een Verklaring Omtrent Gedrag hebben? Het is geen 

wettelijke vereiste, maar binnen de Overblijfstichting zijn de meningen verdeeld. 

Idealiter zouden er altijd 2 ouders in de klas moeten zijn, maar dat kan niet altijd, 

ook niet organisatorisch (de ene ouder maakt bijv. nog in de klas schoon met 

een paar kinderen, terwijl de ander al naar buiten is).  Meer Primair is bezig met 

het opstellen van richtlijnen op dit gebied.  

- De muzieklessen zijn gestart met docente Barbara van Houten. 

3 Evaluatie Scholen met 

Succes 

De tevredenheidspeiling onder ouders, docenten en leerlingen is afgenomen in mei 
2018. We bespreken kort de resultaten. Actie voor de volgende vergadering: goed 
doornemen en punten/ideeën mailen naar Marije. Het wordt ook besproken op de 
studiedag van het team.  
 

4 MR Jaarverslag 2017-

2018 

Punt 17 (ideeën Leerlingenraad): wat is van die plannen doorgevoerd? 
Veld voor Berts kantoor: hekje om het veld is met LR besproken en de kinderen 
waren enthousiast. Toch vreemd: er kan niet gevoetbald of gehockeyd worden op dat 
veld, waarom hebben we dan kunstgras overwogen?  
Al pratende wordt duidelijk dat de lijn tussen LR en MR niet helemaal duidelijk is. We 
ontvangen graag de notulen van de LR bijeenkomsten. Op dit moment begint de LR 
ieder jaar met allemaal nieuwe leerlingen. Dit is eigenlijk niet handig. De LR moet hier 



 

 

zelf over nadenken en met een voorstel komen. Desirée bespreekt dit met Manon, 
die de LR nu leidt. Volgende MR vergadering komen we hier op terug. Dit schooljaar 
is een meisje uit groep 6 de voorzitter, is dat handig, heeft zij voldoende overwicht?  
Punt 24 (verandering ouderbijdrage): aanvullen dat de Ledenvergadering van de OV 
het moet goedkeuren.  
Wapenfeiten (zoals in het MR Jaarverslag 2016-2017) hoeven niet worden 
toegevoegd. Het Jaarverslag 2017-2018 wordt goedgekeurd. 

5 Buiten spelen / 
schoolplein 

Op het voorplein is het druk met de groepen 6 en 7. De kinderen kunnen hun energie 
niet genoeg kwijt. Er ontstaan ruzies en vechtpartjes tijdens het overblijven.  
Oorzaken: Ze hebben te weinig te doen (slechts 1x per week panna), onvoldoende 
toezicht tijdens het overblijven, te veel kinderen op het plein. Mogelijke oplossingen: 
groep 7 en groep 4 laten samenspelen, pleinwissel (afwisselend voor en achter), 
meer overleg tussen de leerkrachten van 6 en 7 en goede aanpak van/met de 
leerlingen. De directie gaat nadenken over de verschillende mogelijkheden.  

 6 KidsLab verslag 
evaluatie 

Toelatingsprocedure voor KidsLab ontbreekt bij de evaluatie (maar dit past ook niet in 
dit stuk dat over de opbrengsten gaat). Volgende vergadering: toelatingsprocedure 
bespreken, helder op papier zetten, dan kan het daarna op de site (actie Marije). 

  7 Hygiëne Marian: de werkgroep Hygiëne heeft de volgende punten gerealiseerd:  

 De roosters van de afzuiginstallatie op de dependance worden jaarlijks 

schoongemaakt; 

 In het net over de zandbak worden gaten in gemaakt door hazen of andere 

dieren, zo komen katten etc in. Het zand wordt vervangen en er wordt 

gezocht naar een duurzame oplossing; 

 Er staan nu vuilnisbakken op het plein bij de dependance; 

 Er is een hygiëne box geplaatst op het meisjestoilet. 

Verbeterpunten: 

 De handdoekjes op het toilet worden niet regelmatig aangevuld; 

 Het lerarentoilet bij de gymzaal wordt door leerlingen gebruikt; 

 De lokalen boven worden niet altijd gestofzuigd; 

 De vloerbedekking boven is heel vies; 

 BSO lokaal wordt gemopt als de kinderen er nog zijn. 

De hygiëne-cie heeft aan Yvonne gevraagd om deze punten door te nemen met de  
nieuwe schoonmaker. Aan de leerkrachten is gevraagd de tassenbakken 1x per 
week weg te halen zodat de gang gedweild kan worden, en op te letten dat de 
handdoekjes in de afvalbakken in de WC worden gegooid. De groepen moeten hun 
eigen toilet gebruiken tijdens gym. Ook de LR wordt gevraagd om mee te denken.  
Michiel bespreekt het ook met Yvonne. Zodra er dingen geregeld zijn/worden, 
kunnen we middels de nieuwsbrief aan de ouders laten weten.   

8 Oudervereniging De OV heeft de concept begroting en verlies & winstrekening gemaild. Stefan van 
Gestel geeft een toelichting.  
De begroting moest nog met Yvonne besproken worden en is nog niet vastgesteld. 
Tijdens de ALV op 13 nov kan de begroting goedgekeurd worden. Muziek: hogere 
kosten dan eerdere begroting door nieuwe zangdocent. Het negatieve saldo kan 
worden opgevangen door reserves. Bovendien is er vorig jaar meer aan 
ouderbijdrage binnengekomen dan begroot. Nu staat er nog ruim 10.000 euro in 
reserve. Idee: de eigen bijdrage voor het kamp van groep 8 zou verlaagd kunnen 
worden. De LR kan ook als vaste post worden opgenomen. Verder:  
 
- In de zomer van 2017 is een nieuw speeltoestel geplaatst op het achterplein, 

mede gefinancierd door OV.   

- Computerles/programmeren: er is geld beschikbaar gesteld om dat in het 

curriculum op te nemen. Er was een plan, maar dat is een beetje blijven hangen. 

Er zijn wel proeflessen gedaan in groep 6 eind vorig schooljaar. Op 2 november 

is er weer een afspraak tussen Sandra, Joke, Yvonne en een ouder van de OV 

om te kijken of het een vervolg kan krijgen. De MR wil een verslag van deze 

bijeenkomst en hoort graag wat de OV hierin kan betekenen. 

- Stefan merkt dat niet alle leerkrachten de OV weten te vinden; er blijven posten 

onbenut. Het is belangrijk om de begroting te checken met de verantwoordelijke 

commissies en te vragen of er aanpassingen nodig zijn (actie directie) . Evt 

wijzingen moeten worden doorgegeven aan Stefan vóór 6 nov (bespreking met 

kascommissie)  

Meike Klaver is het aanspreekpunt voor de Evenementencommissie.  



 

 

N.a.v. schoolreisje: Waarom staat er in de brief naar de ouders dat kinderen geld 
mogen meenemen op schoolreisje? Dit zorgt ervoor dat ze de hele dag bezig zijn met 
iets kopen. Dit kunnen we ontmoedigen door de brief anders te formuleren. 
Bespreken met schoolreiscie. Het budget voor het schoolreisje moet wel ruim genoeg 
zijn om voldoende te kunnen eten en drinken.  

9 Rondvraag en sluiting Geen rondvraag. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.19u.  

 


