
 
 

                                                                                                    

Notulen MR vergadering 16 januari 2020 

 

 

Voorzitter:    Michiel Brandhorst                                                                                                         Notulist: Sandra Laurenssen  

 

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

 

Agenda MR Vergadering 16 januari 2020 

Nr. Agendapunt: Toelichting: 

1. Opening en Welkom 

Leerlingenraad 

De vergadering wordt geopend. Kristian en Anouk van de leerlingenraad stellen zich 

voor.  

Wat speelt er in de leerlingenraad: 

• De leerlingenraad heeft geld van de oudervereniging gekregen om nieuwe 

boeken te bestellen voor het tutorlezen. 

• De hygiëne is besproken. Ze willen minder doekjes verspillen. De kinderen 

willen 2 doekjes per keer gebruiken om hun handen te drogen om het beter 

schoon te houden. 

• De groepen 4 vinden het programmeren erg leuk en zouden het wel vaker 

willen doen.  

• Groep 4 wil graag een airco in de klas. School is hiermee bezig. 

• Er zijn ideeën over het schoolreisje. De pleinregels wat betreft het 

balgebruik is besproken en de regels zijn aangepast.  

• De leerlingenpleinwacht bevalt goed.  

 

2. Opening en 

vaststellen agenda 

De notulen van 28-11-2019 worden ongewijzigd goedgekeurd.  

3.a Bespreken en 

vaststellen notulen 

actielijst  

Bijlage: Notulen 28/11/2019  

• Yvonne bespreekt met MeerPrimair en het team: De inzetbaarheid van de 

werkdrukgelden voor ICT en het inhuren van ICT’ers. 

3.b Ingekomen stukken -Jaarplan ONS 

-Noodplan en vervangingsplan ONS 

4.a Mededelingen team Geen 

4.b Mededelingen Yvonne 

• De cito periode is begonnen. In maart bespreken we met het team de Cito 

opbrengsten van het afgelopen jaar. 

• Het meubilair in de groepen 1 t/m 5 is wat verouderd. Hier wordt aan 

gewerkt. 

• Er is een RI&E afgenomen. Binnenkort bericht van MeerPrimair hierover.   

• In augustus moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. 

• HR2 day is het nieuwe systeem voor declaraties, ziekteverzuim en 

medewerkers. 

• Onderwijsresultatenmodel is vanuit de inspectie vernieuwd. 

 

4.c Directieberaad 

•  Er is een presentatie getoond over het VMBO onderwijs. Ze willen meer 

samenwerking met de basisscholen. 

• Er is een presentatie getoond over het insectierapport van de school die 

veel taalklassen heeft. 

• Er is een rapport geschreven over hoe de leerlingen het na 3 jaar op het 



 
 

Voortgezet Onderwijs doen (in de gemeente Haarlemmermeer).  

  

5. Beleid toekomstige 

groei v.d. school/ 

huisvesting 

Er wordt druk gesproken met de gemeente en MeerPrimair over de huisvesting voor 

volgend schooljaar.  

6. 

Financieel rapport 

ONS, Materiele en 

meer jaren begroting 

Op dit moment is het rapport nog niet binnen. Yvonne en Marieke bespreken dit 

rapport binnenkort. Hierna komt het terug in de MR.  

7 
Jaarplan ONS Het plan is definitief besproken. 

8 Website ONS De website blijft lastig werkbaar. Andere scholen hebben de website van 

Schoolsunited. Volgend schooljaar gaan we onderzoeken wat de voordelen van 

deze website zouden zijn. 

9 Noodplan MP en ONS Het plan wordt kort besproken. De personeelsgeleding van de MR gaat met Yvonne 

z.s.m. samen bespreken wat er eventueel veranderd moet worden. 

10 Tevredenheidspeiling Eerder besproken. 

11 Voortgang overblijf Op dit moment worden er brieven gestuurd aan externe partijen om op te vragen 

wat de mogelijkheden zijn. In maart hopen we meer duidelijkheid te hebben.  

12 Staking  De oudergeleding deelt zorgen dat ouders de stakingsdagen als hinderlijk ervaren. 

13 Rondvraag • Het is niet duidelijk waar de opslagruime is voor de gele 

schoonmaakdoekjes voor tijdens de overblijf. Het staat in het 

overblijfreglement.  

• De oudergeleding van de MR denkt na over de werving van nieuwe leden 

voor de MR.  

• Vraag is of de instructie van de schoolapp opnieuw gestuurd kan worden 

naar ouders.   

 

 

 

 

 

 


