Notulen MR-vergadering 12 september 2019 20.00 uur
Bloemendaalsestraatweg 44, Santpoort Zuid
Aanwezig: Steven Slijper (Voorzitter, O-MR), Noor Pelgrim, Elsabeth van Boekel
(P-MR), Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag), Hubert van Aalderen (Secretaris, OMR, notulen)
1. Vaststellen rollen, vergaderdata, 3e Ouderpanel en teamdiner
-Rollen bekrachtigd in dezelfde bezetting als afgelopen jaar
-Na dit jaar zijn de leden van de O-MR door hun 1e mandaat van 3 jaar
heen, Hubert zoekt uit wanneer de notificatie, het aanmelden en de
eventuele verkiezingen moeten plaatsvinden.
Volgens Paragraaf 3 van het “MR Reglement Jong Leren D 2016” bepaalt de
MR de datum van de eventuele verkiezingen. Om tijdig een notificatie uit te
zenden en gegadigden de kans te geven zich aan te melden, stelt Hubert
voor dit onderwerp in de vergadering van 5 maart te bespreken. Zo kunnen
eventueel nieuwe O-MR leden de voorlopig laatste vergadering van 14 mei
bijwonen ten behoeve van een overdracht.
De vergaderdata, zoals einde schooljaar 2018-2019 door Noor voorgesteld,
worden als volgt vastgelegd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do 29 augustus (etentje)
do 12 september
di 15 oktober (1e ouderpanel 2019)
do 7 november
do 9 januari 19.30 uur (bezoek CvB)
do 5 maart
do 14 mei
di 19 mei (2e ouderpanel 2019)
do 11 juni (optioneel)

•

Jaarstukkencyclus
Hubert informeert wanneer de MR welke stukken kan verwachten en
in welke vergadering deze vervolgens worden geagendeerd.
Jeannette zal de cyclus aan Hubert toezenden.

2. Informatieavond
De Informatieavond had als pilot een andere opzet dan voorheen. Niet
langer werden de ouders per klas door de leerkracht geïnformeerd. In
plaats hiervan is het informatieboekje op de dag van de infoavond
verzonden. Hierdoor hebben ouders tevoren kennis kunnen nemen, wat

mogelijk al veel vragen heeft weggenomen. Voor de geïnteresseerden
werd een open avond georganiseerd waar ouders uit verschillende
klassen gemêleerd aanwezig waren. De aanwezigen waren over het
algemeen enthousiast. De opkomst lag opvallenderwijs met name bij
kleuters lager, daar waar de meeste nieuwe ouders zijn en de meeste
vragen te verwachten vallen. Ook de aanwezige leden van de MR zijn
goed bezocht en bevraagd.
3. Integraal Huisvestingsplan (update)
-xPaul Bronstring heeft afgelopen week met alle schoolbesturen de
gemeente bezocht om te spreken over het IHP. De huidige 20-jarige
cyclus (onderhoud per 4 jaar) wordt herberekend naar 5 jaar om kosten
te besparen. Verder geen nieuws.
-Paul heeft onze MR opnieuw aangeboden bij Triade te gaan kijken.
Omdat er nog geen concrete plannen zijn, vindt de MR dit nog te vroeg.
In een later stadium maken we graag gebruik van zijn aanbod.
4. Veiligheid in de klas (brand- en koolmonoxidemelders)
2 weken geleden is een aantal leerlingen in groep 5 op hetzelfde
moment ziek geworden. Dit heeft tot onrust geleid in de WhatsAppgroep van de ouders uit deze klas. Om deze onrust weg te nemen en de
verspreiding van onjuiste verhalen tegen te gaan, is geagendeerd hoe dit
incident is ontstaan en wat de school in algemene zin aan
veiligheidsmaatregelen in de klas treft.
Over dit incident:
vanwege de warmte in de 2e schoolweek in combinatie met algehele
vermoeidheid bij elke 2e week na de zomervakantie, zijn enkele kinderen
in onwel geworden.
Algemene veiligheidsmaatregelen:
alle lokalen zijn uitgerust met een CO2 melder en een brandblusser.
Overigens telt niet elk lokaal een brandmelders. Alle (kraan)leidingen
worden vóór hervatting van de lessen doorgespoeld om salmonella
tegen te gaan. Alle maatregelen zijn opgenomen in het veiligheidsplan,
dat (nog) prominenter op de website van de school wordt gezet.
5. Ouderpanels
Afronding 2e panel
-Omdat het 2e panel meer inventariserend/free format van aard was,

geen er concrete acties aan de deelnemende ouders te rapporteren
(anders dan dat Parnassys opnieuw onder de aandacht is gebracht en bij
wijze van experiment in groep 6 inloopspreekuren ipv 10 minutengesprekken worden georganiseerd. Groep 6 is hiervoor geschikt, omdat
de leerkrachten met de leerlingen zijn meegegaan, waardoor er
voldoende onderlinge bekendheid is).
3e ouderpanel
-Het panel heeft als onderwerp “Visie op Identiteit”, n.a.v. de bepaling
vanuit de Stichting (katholieke) identiteit te beschrijven.
Doel is helderheid creëren, het is niet de bedoeling van de school via het
panel een koerswijziging te bewerkstelligen.
-Jeannette heeft aanstaande dinsdag een voorgesprek met de beoogde
moderator van Arcade. Jeannette mailt ons het voorstel
-Jeannette en Elsabeth identificeren ouders en benaderen ze
-Noor inventariseert aanwezigheid teamleden en regelt versnaperingen
6. Verkeerssituatie (update)
Jeannette heeft vorige week geïnformeerd bij de burgemeester naar de
status van het aanbrengen van verlichting in het zebrapad op de
Kennemerweg. Zij zal in januari 2020 hieraan opnieuw memoreren bij de
toekenning van het gemeentelijk budget .
7. Afronding administratie Schoolcommissie (update)
De afronding is nog altijd in afwachting van de overdracht van resterende
gelden. Steven vraagt de status na bij de beheerder.
8. Rondvraag
Jeannette: geen punten
Elsabeth: geen punten
Noor: geen punten
Hubert: geen punten
Steven: geen punten

