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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 (vervangend GMR) 

⮚ Yuri Wieten (penningmeester) 

⮚ Jolanda Struyk (GMR) 

⮚ Marian Koolhaas (Directie) 
 

Afwezig deze vergadering:  Marian 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Gedurende dit overleg neemt Yuri waar voor Marian en hij zal haar na afloop een terugkoppeling 

geven. 

2. Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties 

De taakverdeling van de MR wordt besproken, welke dit jaar grotendeels ongewijzigd zal blijven. 

De agenda voor de MR overleggen worden voorlopig vastgezet op de dagen: 28 september 
(jaarverslag bespreken), 30 november, 4 januari,  7 april, 17 mei en 14 juni. 

3. Lopende zaken 

Concept schoolgids: 
De nieuwe schoolgids wordt besproken, welke door Sandra en Yuri is aangepast waarbij de beide 
vorige documenten zijn samengevoegd en aangevuld in het nieuwe document. Er zijn een paar 
kleine restpuntjes die nog verdere bijwerking vereisen. 
 
Concept jaarverslag en jaarplan: 
Gaat nog aangeleverd worden door Marian via mail en zal tijdens een apart MR overleg indien 
nodig worden besproken/toegelicht. 
 
Vacature directie: 
Er is een nieuwe sollicitatie procedure gestart voor het vinden van een nieuwe locatie leider; 
Marion zal deelnemen vanuit de MR leerkrachtgeleiding in het voorselectie team en Kim/Jeroen 
zullen vanuit de oudergeleiding deelnemen in de advies commissie team vanuit de MR. 
 
Uitslag enquête / continue rooster: 
Onder de ouders leeft het verzoek om te gaan kijken naar de invoering van een volcontinue 
rooster op onze school. De leerkrachten gaan zich oriënteren of zij dit ook willen en gaan advies 
vragen aan hun collega’s; Dit zal verder besproken worden tijdens het volgende MR overleg;   
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Veiligheid/COVID maatregelen: 
Er is een beslisboom rondgestuurd door stichting; Yuri volgt op wat de staat van het onderhoud 
op de luchtbehandelkast op de Tormentil is en hoe deze is ingeregeld. 
 
Aangaande de veiligheid staan er nog acties open zoals het opvolgen van het parkeren met de 
wijkagent; De mogelijkheid tot het aanpassen van kruising bij school. Tevens is het goed om een 
herinnering uit te sturen naar de ouders dat deze meteen weggaan na brengen/halen.  
 

Klachten over de BSO (Prokino): 
Er zijn nog steeds klachten over Prokino aangaande bereikbaarheid/communicatie van hun 
personeel. Dit is nu ook persoonlijk ervaren door ouders die in de MR zitten, ook wordt de 
naschoolse opvang niet als prettig ervaren.  
 
Tiny Forest: 
We zijn als school ingeschreven voor toekomstige opties, maar momenteel is er niets meer 
mogelijk. 

4. GMR 

GMR- Jolanda zal deelnemen in de GMR vanuit de leerkrachtgeleiding en verzoekt dat alle MR 
leden actief meelezen in de stukken vanuit de stichting inclusief input/informatie geven. Kristina 
zal vanuit de oudergeleiding deelnemen. 

5. Rondvraag 

Geen 

 


