
Notulen vergadering MR

Datum: 15 februari 2022, 20:00-21:00 uur

Aanwezig: Petra Bensdorp Lubbers, Marjotta Bouws, Thijs Gitman, Martina Laarman,
Roderick van der Lee, Arjan Linnekamp, Ronald Steen, Marc Stekelenburg,
Marcella Teijsen, Clemens Wenneker

Afwezig: -

Notulist: Clemens

Opening
Wessel heeft de MR verlaten.

Verkeerssituatie Hazenstraat
De school heeft contact met de buurtcoördinator van de gemeente, mevrouw Bult. Er komt nu
een paaltje aan het begin van de straat in verband met achteruit rijdende auto’s. Er volgt nog
een schouw van de situatie en verder overleg.
Het lijkt verder een goed idee om ouders niet meer op hoek van de straat te laten wachten als
de coronamaatregels dat toelaten. Deze week vervolg op wat ouders met nieuwe maatregelen
weer mogen bij het brengen en ophalen.
Verder komt ter sprake dat het belangrijk is de ouders te informeren dat ze niet op het
schoolplein mogen wachten. Nergens staat duidelijk dat onder schooltijd het schoolplein voor
de school is. Ook mensen met kinderen die niet van school zijn komen op het plein onder
schooltijd. Is een bordje mogelijk? Misschien lastig. Conclusie: goed om het breng- en
haalbeleid specifiek te maken en toe te lichten. Voorstel om het te bespreken in het team en
dan in de MR langs te laten komen. Toegevoegde vraag voor het team: is er overdag ook last van
flitsbezorgers?

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Geen fundamentele veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Geen opmerkingen of advies
vanuit MR.



MR-OR-avond
Thema ‘reconnect’? Mogelijkheid om elkaar weer beter te leren kennen. In oktober is er een
mooi pleinfeest geweest,maar daarna volgt een periode met minder contact. Met name voor
ouders van jonge kinderen is contact belangrijk. Spreker ‘opvoeden’ of iets in de school zodat
ouders de school weer goed van binnen kunnen zien met mogelijkheid tot verbinding daarna.
Los van dit alles kunnen waarschijnlijk binnenkort de ‘lesjesochtend’ en ‘clubjesmiddag’ weer.
Misschien is informatie over hoe een ‘normaal’ schooljaar eruit ziet plus een mogelijkheid tot
verbinding al genoeg. Toch weer in ‘de wereld draait door’-interviewstijl. Kan ook iemand van
buiten zijn.

Witte gebouw
Arjan licht toe: de heer Coen Peeren van OOadA meent dat de meeste zaken uit onze
"brandbrief achterstallig onderhoud" zijn opgelost. Op 7 maart houden wij een ronde waar we
de punten zullen langsgaan, ook samen met Ronald, hierbij wordt ook de inspecteur bouw- en
woningtoezicht uitgenodigd. En lekkages en brandveiligheid spelen nog. Ook luik vanuit
gymzaal. Tweede week van maart meer van Arjan naar aanleiding van bezoek.

Update Corona
Volgt, na vrijdag (overleg in team), hoe verder na vakantie.

GMR
Roulerende deelname oudergeleding MR. Arjan wil de eerstvolgende keer gaan (5 april).

vervanging Wessel
Actie Marc: tekst voor nieuwsbrief voor werving, daarna verkiezing.
[Ronald vertrekt]

Bac opvolging Ronald
Update: advertentie is geplaatst, mensen hebben tot 27 februari om te reageren. Donderdag 3
maart is een eerste briefselectie. Daarna twee gespreksrondes, 16 en 23 maart.



Overzicht instemming/vastgesteld

▪ SOP geen advies

Overzicht acties

▪ Arjan  stuurt verslag in tweede week maart n.a.v. rondgang witte gebouw
▪ Marc maakt een wervende tekst voor nieuwsbrief voor nieuw lid MR

Overzicht komende onderwerpen

▪ witte gebouw vervolg
▪ bac
▪ MR-OR-avond

Geplande vergaderingen

▪ 29 maart
▪ 10 mei
▪ 28 juni


