
Notulen overleg MR 03-09-2019 

Aanwezig: 
Anke de Graaf (AG) 
Joke Woerde (JW) 
Astrid Bleeker (AB) 
Els Verpoorten (EV) 
 
 

1. Opening met iedereen. 
Niet iedereen had de agenda en stukken ontvangen en er was een misvatting over de datum 
dus niet alle stukken waren door iedereen gelezen. Volgende keer eerder aan de bel trekken 
als je de agenda kort tevoren nog niet hebt gezien. 

 
2. Vaststellen agenda. Vastgesteld. 

 

3. Mededelingen. De Scheg wordt in het najaar van 2020 afgebroken. Dan zal kort er op de start 
van de nieuwbouw zijn. Er komt een vervangende plek voor de gym en de opvang maar 
nadere informatie is nog niet bekend. De BSO en de peuterspeelzaal komen sowieso terug op 
de locatie aan de kant van het schoolplein. Ook zal het buurtnest zich in het nieuwe gebouw 
gaan vestigen. 
 

4. Schoolgids. EV heeft haar opmerkingen op de schoolgids gegeven en die worden door AG 
verder verwerkt. Geen grote bijzonderheden, wat taalfouten en de vraag om een Engelse 
vertaling. Dat kreeg draagvlak en we gaan op zoek binnen de eigen gelederen (ouders) naar 
iemand die dit zou willen vertalen. Voordat er een professionele vertaler ingeschakeld wordt 
die best wat zal kosten. Doel is dat middels de vertaling de ouders die de Nederlandse taal 
niet (voldoende) machtig zijn beter begrijpen wat er allemaal speelt en welke betrokkenheid er 
gevraagd c.q. gewenst is. 
 

5. Jaarplan. Is goedgekeurd. Geen bijzonderheden. 
 

6. Personeelsbegroting. Besproken en goedgekeurd. Tjeerd zal een arbeidsovereenkomst 
krijgen voor 25 uur per week. Daar zijn we heel blij mee. 

 
7. Aanbiedingsbrief tevredenheidsonderzoek. Advies 

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn bekend. Het is echter een heel pakket en 
AG gaat er nog een samenvatting van schrijven. Die krijgt de MR dan gepresenteerd. Wordt 
ook doorgeschoven naar de vergadering van september.  

 
8. Nascholingsplan. Is opgesteld, vraag is nog even wat er op conto van de school komt en wat 

op conto van het bestuur. 
 

9. Oudertevredenheidsonderzoek. Is uitgedeeld en kort besproken. Wordt nog met het team 
gedeeld. Overall scoren we best goed. daar mogen we ook trots op zijn zeker na de roerige 
periode van personeelswisselingen en tekorten. 
 

10. Training MR leden. Er wordt uitgezocht welke cursus de MR kan volgen. Het is een nieuw 
team waar Tatjana zich bij zal voegen. Samen met Joke zijn zij de afvaardiging vanuit het 
team en Astrid en Els vanuit de ouders. 

 
11. Afsluiting/ WVTTK 

Er zal nog een hitteprotocol worden opgesteld door AG. Ook heeft zich een ouder bij AG 
gemeld die zich ernstige zorgen maakt om de condities binnen de school bij extreme hitte. AG 
geeft aan dat zij wil onderzoeken wat er aan klimaatcontrole/airco mogelijk is. EV geeft aan 
haar schoonvader te zullen vragen of hij langs kan komen voor advies en een offerte. 
Daarmee kan er naar het bestuur gegaan om de offerte eventueel in te dienen. 
 



Ook staat het schoolvoetbal weer op de radar. Een en ander afhankelijk van wat de bedoeling 
precies is.  
 
Joke heeft nog naar een nieuwe locatie gekeken voor kamp maar dat komt de volgende keer. 
 
De nieuwsbrief zal in het vervolg1x in de twee weken komen. Ook wordt er onderzocht of er 
een app in gebruik kan worden genomen vanuit Parnassys waarmee de ouders altijd up-to- 
date geïnformeerd kunnen worden. 
 
 
 

 


