
Notulen MR-vergadering 31 januari 2019  
Aanwezig: Steven Slijper (Voorzitter, O-MR), Ria van der Scheer,  
Elsabeth van Boekel, Noor Pelgrim (P-MR), Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag),  
Hubert van Aalderen (Secretaris, O-MR, notulen). 
 

1. Staat van de School 
>Patricia heeft afscheid genomen van groep 1/2A, er is een goede overlap 
geweest met de introductie van Saskia.  
>Bijzonderheden m.b.t. leerlingen worden geanonimiseerd besproken. 
>Formulieren leraren t.a.v. mobiliteit zijn ingediend. Urenverdeling wordt 
volgens CAO binnen het team ingevuld, voorheen opgelegd via de Stichting. 
Wordt in de teamvergadering besproken en dient door de P-MR bekrachtigd 
te worden.  
 

2. Ouderpanel 
In team is globaal doorgenomen wat in het panel is besproken. Interessant 
voor de staff te horen was dat ouders graag regelmatiger over de korte-
termijn-leerdoelen worden geïnformeerd. Het team puzzelt in welke 
mate/frequentie/vorm dit te doen. Eind van het schooljaar wordt een 
boekje met informatie samengesteld, dat in het begin van het schooljaar 
kan worden uitgegeven (naast de introductieavond). 
Hubert zal een korte samenvatting van de notulen inclusief deelnemers aan 
Jeannette sturen om te zien of er nog items in het team moeten worden 
besproken. 
 
Mede vanwege het enthousiasme binnen het team wordt besloten op 28 
mei te pogen weer een Ouderpanel te organiseren. Jeannette vraagt 
Gertjan. De uitnodiging wordt aangehouden tot de ouders van het eerste 
panel over de uitkomsten zijn gemaild. Hubert stuurt suggesties over 
onderwerpen aan de leden. 
 

3. Voorbereiding werkbezoek CvB 7 maart 
>School is nog zoekende, visie staat nog niet helder genoeg op papier.  
Door opvolging van bevoegd gezag en vorming van een nieuw team, naast 
een zoekende ouderdelegatie van de MR, is de visie nog onvoldoende 
geformuleerd. Waarbij wordt opgemerkt dat het in onze ogen geen 
statische visie is, maar eerder een “cultuur”. 



>Partou is samenwerkingspartner, school probeert een verdergaande 
integratie te bewerkstellingen. MR speelt hier nog geen rol in, inleidende 
fase 
>Er is geen personeelstekort, geen issue. 
>Privacy aantal maal op de agenda gehad n.a.v. de AVG. Veiligheid op het 
gebied van pesten geborgd in de Vreedzame School. Voor fysieke veiligheid 
zie item 5. 

>Afgelopen jaar goed verlopen, met name op het gebied van scholing. 
Weinig ruimte voor verbetering 
>Aanpakken: huisvesting, scholing 
>School doet de juiste dingen 
>Samenwerking met bevoegd gezag verloopt prettig. 
 

4. Integraal Huisvestingsplan (update) 
Geen update vanuit gemeente. 
Punt wordt aangehouden in afwachting van deelname CvB volgende 
vergadering. 

 
5. Verkeerssituatie (update) 

Plan inzet verkeers-les is in teamvergadering besproken, positief ontvangen. 
Dient te worden gepland. Jeannette neemt contact op met meldende ouder, 
nodigt haar uit voor leerlingenraad.  
Neemt tevens contact op met de gemeente over (lichten in) het zebrapad 
aan de Kennemerweg en infrequente handhaving. 
 

6. Afronding administratie Schoolcommissie (update)  
Gelden zijn overgeboekt, status KvK nog onduidelijk. Jeannette probeert 
wederom contact te leggen met beheerder. 
 

7. Rondvraag 
Jeannette: geen punten 

Steven: geen punten 
Elsabeth: geen punten 
Noor: geen punten 
Hubert: geen punten 


