
 

 

 

                                                                                                                                      
Notulen MR vergadering 12 september 2019 

 

 
Voorzitter: Michiel Brandhorst                                                                                                            Notulist: Sandra Laurenssen    

 

Aanwezig namens ouders: Maureen Witte, Michiel Brandhorst, Anja van Andel, Marieke Verheijden 
Aanwezig namens leerkrachten: Sandra Laurenssen, Marjo Luesken, Petra Wormhoudt, Esmee Eilander 
Aanwezig namens directie: Yvonne Woestenburg 
Afwezig: Marije Ridder 
 
AANVANG:19.00 uur 
 

Nr. Agendapunt: Toelichting: 

1a Welkom nieuwe MR 
leden 

De nieuwe MR leden Marjo en Petra stellen zich kort voor.  

1b Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 

 2a Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst 20-06-2019 

Veranderen in de notulen:  
- Michiel Brandhorst was tijdens deze vergadering de voorzitter. 

- De vergaderdata zijn gewijzigd 

- Het jaartal bij het kopje vergaderdata moet aangepast worden. 

Actiepunt 1: Behouden tot de volgende vergadering. 
Actiepunt 2: Sandra vraagt na aan Ellen en stuurt de vorige notulen door aan de 
GMR 
Actiepunt 3: Het communicatieplan is aangepast en staat op de website. 
Actiepunt 4: Marjo heeft de leerlingenraad sinds dit schooljaar overgenomen. Ze zal 
de komende vergadering aanschuiven. Zie ook punt 5 voor.  
Actiepunt 5: De onderbouw en de middenbouw krijgen nu geen zakgeld mee op 
schoolreisje. Voor de bovenbouw is dit ook niet gewenst. De schoolreiscommissie 
was het hiermee eens.  
Actiepunt 6: Op- of aanmerkingen wat betreft de schoolgids zijn verwerkt. 
Actiepunt 7: We laten het hierbij. 
Actiepunt 8: We zijn druk bezig om 4 groepen te huisvesten volgend schooljaar. 
Wanneer er meer bekend is zal er door middel van een brief of een stukje in de 
nieuwsbrief over gecommuniceerd worden met ouders. De oudergeleding van de MR 
zal een stukje schrijven voor de nieuwsbrief waarin ze vertellen wat de MR dit jaar als 
speerpunten heeft. Hierin wordt ook dit onderwerp besproken.  
Actiepunt 9: De secretaristaak is overgedragen aan Sandra.  
 

 2b Ingekomen stukken  Jaarverslag 2018-2019 bespreken we in volgende vergadering.  
 

3a Mededelingen team - Pien heeft een dochtertje gekregen. 
- Jeffrey heeft een ongeluk gehad en is geopereerd aan zijn pols. Hij zal de 

komende tijd af en toe op school aanwezig zijn. 
- Het programmeren in de klas wordt weer opgepakt.  

 

3b Mededelingen directie  De vervanging van Esmee (zwangerschapsverlof) is nog niet rond. De 

directie is hier druk mee bezig.  

 Iedere dinsdag is Yvonne op het bestuur met alle directeuren van Meer 

Primair. 

 Joke P. staat een dag extra voor de groep vanwege het ongeluk van Jeffrey. 

Hierdoor kan zij geen handvaardigheid meer geven op de woensdagen. Er 

is iemand van Pier K aangenomen om deze lessen te geven.  

 Er staat een vacature online voor een onderwijsassistente. Dit betreft een 

fulltime functie.  

 De knikkermarkt voor de groepen 3 t/m 8 is geweest op woensdag 11 

september. Het was binnen vanwege het slechte weer. De sfeer was 



 

 

gezellig en goed. Woensdag 18 september is de knikkermarkt voor de 

groepen 1-2.  

 Vrijdag 5 september was het Lustrumfeest van Meer Primair.  

 Heleen haar been zit in het gips. Over een week mag het er weer af.  

 Er zijn veel aanmeldingen voor de informatieavond over Leren leren.  

 Het ONS jaarplan is de volgende vergadering klaar om besproken te 

worden.  

3c Directieberaad  Vorig jaar hebben de directeuren een nascholing gevolgd. Hier is over 

gesproken. 

 Het Meer Primair jaarplan is besproken. 

 Er is een presentatie getoond over het integreren van bewegingsonderwijs 

in de school. De vakdocenten bewegingsonderwijs hebben geregeld overleg 

binnen de stichting. Leon heeft de taak om te kijken naar bewegen op het 

schoolplein.  

4 Voorstel jaarplanning/ 
MR speerpunten  

 Gewijzigde data: 
- 21 november wordt 28 november 

- 5 maart wordt 12 maart  

MR speerpunten: 

 Het speerpunt schoolplan kan uit de speerpunten van dit jaar worden 

gehaald. Het schoolplan is af.  

 Het speerpunt jaarplan bespreken we dit jaar 2x.  

 Het plan is om een hele nieuwe schoolgids te maken. Het speerpunt 

schoolgids zal hierom in mei en in juni op de agenda staan. 

 Het speerpunt kidslab kan verplaatst worden naar de volgende vergadering 

op 10 oktober.  

 Het speerpunt leerlingenraad zullen we vanaf nu in elke MR vergadering 

bespreken. 

 In mei komt het speerpunt ‘’instemming over de begroting’’ erbij op de 

agenda 

 Er komen verkiezingen voor de MR. Dit betreft 2 vacatures voor de 

oudergeleding. Dit wordt meegenomen in de jaarplanning van de MR.  

5 Leerlingenraad  
 

Marjo neemt de taak op zich. Ze zal de volgende vergadering aanschuiven, De 
leerlingen zijn gekozen. Er zijn foto’s gemaakt van de leerlingen. Deze komen 
binnenkort weer op de muur te hangen.  
Besproken wat de verwachtingen zijn en doelen. Het schoolreisje staat weer op de 
planning. De volgende vergadering (MR) kan besproken worden wat de leerlingen als 
speerpunten van dit jaar hebben bedacht. De leerlingenraad wordt weer uitgenodigd 
om aan te schuiven bij een MR vergadering. Dit zal waarschijnlijk 16 januari zijn.  
 

6 Hoogtepunten 
overzicht 2019-2020 

Dit bespreken we in de volgende vergadering van 10 oktober. 
  

 7 Overblijven/ 
overblijfstichting & 
stand van zaken 
 

We gaan dit jaar bekijken of het overblijfsysteem op een andere manier kan.  
Er is vorig schooljaar niet in elke klas goed bijgehouden wie er een extra 
overblijfbeurt heeft gedraaid. Deze ouders hebben hun extra beurten niet uitbetaald 
gekregen. De overblijfstichting gaat nog terugkijken naar volgend schooljaar om de 
extra beurten van deze ouders alsnog uit te betalen. Ze zullen ook naar dit schooljaar 
kijken om dit gelijk goed af te stemmen.  
Vanuit het budget van de overblijfstichting worden er pleinplakkers besteld voor op 
het schoolplein. Eerst moet er een stukje plein geëgaliseerd worden. Voor de 
dependance en het achterplein komen de plakkers wel al eerder. Er liggen inklapbare 
doelpaaltjes op het achterplein. Deze worden weggehaald wanneer de nieuwe 
doelpalen binnen komen.  
Er is een concept versie van een brief voor de nieuwe ouders. Ophelia zal dit nog 
aanpassen.   
Vraag namens Petra voor groep 7a: Graag de tussendeur dicht houden zodat groep 
8b nog door kan werken en extra rekening houden met stil zijn op de gang. Er komt 
een app in de groepsapp van groep 7a. 
 

  8 MR en adressen: In 
uitstroom plannen  

De nieuwe MR gegevens zijn aangepast op de website. De directie checkt of dit 
aangepast is in de schoolgids.  
Esmee stroomt tijdelijk uit vanwege haar zwangerschap. In maart keert zij weer terug. 



 

 

Michiel en Maureen zitten hun laatste jaar in de MR. Hier zullen verkiezingen voor 
komen. 
 

 9 Taakverdeling MR Sandra neemt de rol van secretaris over van Ellen. 
Marjo neemt de leerlingenraad over van Desiree.  
 

10 Hygiëne  Er is afgelopen jaar veel gebeurd rondom het punt hygiëne in de school. We blijven 
dit monitoren en bespreken volgens de jaarplanning. 
 

11 Rondvraag  Sandra: Bij de taakverdeling staat de agenda opstellen bij de secretarisrol. Dit wordt 
door de voorzitter gedaan. Dit kan gewijzigd worden. 
Marjo en Petra gaan maandag beginnen met de MR cursus. 
Petra vraagt na wat het beleid is over het douchen na de gymles. 
Maureen: Op de agenda staat het kolom instemmingsrecht en advies. Als we weten 
dat we het gebruiken dan wordt het aangevuld. Anders blijft deze leeg. 

 
 

 


