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Versie 1.0 

OUDERS MR: 
 

  LEERKRACHTEN MR: 

⮚ Kim Braad (voorzitter)  
⮚ Kristina ten Heuvel  (GMR) 

⮚ Jeroen Westerveld (secretaris / vervangend GMR) 

⮚ Marion Hoeijmakers (GMR) 

⮚ Yuri Wieten (penningmeester) 

⮚ Jolanda Struyk (GMR) 

⮚ Marian Koolhaas (Directie) 
 

Afwezig deze vergadering:  Kim 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

In afwezigheid van Kim zal Yuri optreden als voorzitter tijdens dit MR overleg. 

2. Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties 

Op de website staan nog oude regelementen, deze moeten herzien worden en de logo’s 

vervangen. Dit zal als agendapunt bij het volgende MR overleg terug moeten komen. 

3. Lopende zaken 

Schoolplan: 
 
Het schoolplan voor periode 2019 – 2023 is goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst. 
 
Enquête mogelijkheden: 

De enquête is uitgestuurd via de Stichting en we zijn in afwachting van de resultaten 

Pest-Protocol: 

Pest-protocol zal moeten worden doorgestuurd en worden doorgenomen door de MR 

Veiligheid op en rond school: 

RI&E zal door de lokale scholen op moeten worden gesteld – De Leerkrachten zullen punten op 

brengen en ouders helpen bij het opstellen; Tevens zal Marian contact op nemen met de 

wijkagent en feedback geven. Er stopt elke ochtend een bus vlak voor school, vlak naast het 

fietspad dit geeft een onveilige situatie. Marian zal contact opnemen met de busmaatschappij. 
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Schoolgids: 

Schoolgids dient bijgewerkt te worden gedurende het lopende schooljaar, zodat dit klaar is voor 
het nieuwe schooljaar. Oudergeleiding zou dit kunnen doen samen met en leerkracht. Een idee 
wordt opgebracht om een flyer te maken voor de ouders van nieuwe kinderen gebaseerd op het 
thematisch werken. 
 
Staking 30 & 31 januari: 
 
De leerkrachten van de DvD staken niet mee om een positief teken af te geven. 
 

Stand van zaken team: 
 
Er is een goede samenwerking met BSO en Prokino. Marian bespreekt de huidige bezetting en 
genomen besluiten voor het aannemen van (vervangende) leerkrachten. 
 

4. Nieuwe items 

Protocol te laat komen: 
 
De MR bespreekt het nieuwe protocol en stemt hier mee in. Dit zal op de website komen. 
 
Inval protocol: 
 
Het inval protocol zal tijdens het volgende overleg besproken worden. 
 
Schoolweek maart: 
 
Als onderdeel van de schoolweek is men van plan om initiatieven zoals het restaurant van het 
thematisch werken te verlengen. 
 
Projecten om ouderbetrokkenheid te vergroten: 
 
Er komt een cursus ouders samenwerking bibliotheek (6 tm 12 jaar kinderen)– hoe help ik mijn 
kind met school – ouderbetrokkenheid bij onderwijs vergroten (pilot – ouders worden benaderd 
door leerkrachten). 

5. GMR 

Extra GMR punt – begroting meubilair dit is uitgesteld daar er geen geld beschikbaar is binnen de 
stichting 
  
Er is een vraag aangaande de extra gelden voor staking, dit schijnt naar de reserves van de 
stichting te gaan. Men vraagt zich af of dit wel hoort? Vervolg actie Jolanda & Yuri 
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6. Rondvraag 

Geen 

 


