
Notulen MR vergadering 11-03-2019 

Aanwezig: Nicole Waijers (voorzitter), Linda Kikkert, Anneloes Barsingerhorn 
Chantal Molenaar, Danique van der Leest, Ilse van ’t Ende 
Afwezig: Brigit Scheepens 
 

1. Opening 
Brigit is afwezig. Er zijn geen agendapunten voor haar van toepassing.  
Aanvullende agendapunten: Social Schools.  
 

2. Notulen MR januari 2019 
Op het schoolplein (voornamelijk bij de kleutergroepen) hoort een ouder steeds meer negatieve 
geluiden t.a.v. de staking. Hoe gaat school hiermee om? We begrijpen dat het voor ouders lastig is 
als de school dichtgaat, maar staken is voor iedereen een recht. Als school horen we weinig van 
ouders over de staking.  
Afvalscheiding. We hebben dit uitvoerig besproken met de gemeente. De kosten voor een extra 
container zijn te hoog. We houden het bij afval- en papierscheiding.  
Chantal stelt zich herkiesbaar voor de MR.  
De schoonmaak gaat aanzienlijk beter. Er is een nieuwe schoonmaakster en de klassen worden beter 
schoongemaakt. Fijn! 
Er was een ouder die een vraag had over het plaatsen van een koelkast. Gezien de ontwikkelingen 
m.b.t. een vijf gelijke dagen-model, kunnen we deze vraag nu niet beantwoorden. Als het 
continurooster doorgaat, lunchen alle kinderen op school en is het onmogelijk om voldoende 
koelkasten te plaatsen. De school denkt na over een andere oplossing, namelijk het uitdelen van 
koeltasjes voor elke leerling.  
 

3. Bespreekpunten vanuit de school 
Chantal doet kort verslag over de ontwikkelingen m.b.t. vijf gelijke schooldagen-model. De 
werkgroep heeft een presentatie gehad van een partij die buitenschoolse- en tussenschoolse opvang 
kan verzorgen. Deze presentatie werd positief ontvangen. De werkgroep kijkt nu naar de invulling 
van de pauzetijden. Hoe kunnen we deze organiseren, zodat alle leerkrachten een half uur pauze 
kunnen nemen? Het is een flinke puzzel en er komt veel bij kijken. We proberen eind maart, uiterlijk 
begin april, meer duidelijkheid te kunnen geven naar ouders en het team.  
 

4. Post en e-mail 
Geen. 
 

5. Rondvraag 
 

6. Bespreekpunten vanuit de oudergeleding MR 
Social Schools. Een ouder van de MR vindt het lastig dat we niet meer in Digiduif kunnen. Oude 
berichten kunnen niet meer teruggehaald worden. Dit kan echter wel als de berichten ook op de e-
mail binnen zijn gekomen.  
Klopt het dat we de contactgegevens van andere klasgenoten/ouders niet kunnen bekijken? In de 
app staat dat deze mogelijkheid is uitgeschakeld. In digiduif zag je welke ouders bij de klas van jouw 
kind hoorde en dat werd als prettig ervaren. Chantal zal hiernaar kijken.  
Fijn dat we input van ouders krijgen! Social schools is nog in ontwikkeling en het is prettig als we 
weten wat ouders prettig/onhandig vinden.  
 
Jaarrekening en jaarverslag: moet verplaatst worden naar een ander moment. Jaarverslag naar 
einde schooljaar en jaarrekening (begroting) wordt volgend jaar in maart/april besproken.  
 
Sluiting: 20.20 uur 

 
 


