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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) 

⮚ Lisette Drost 

⮚ Jolanda Struyk (GMR) 

⮚ Marian Koolhaas (Directie) 
 

Afwezig deze vergadering:  Marian 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Vanwege ziekte zal Lisette de MR taken van Yuri over nemen. 

2. Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties 

Mails naar het MR mailadres worden niet langer automatisch doorgestuurd naar Jeroen. 
Inmiddels heeft Jeroen de MR mail accountgegevens ontvangen om in te kunnen loggen. 
 
Er stond nog een actie punt open voor Yuri om na te kijken of het onderhoud op de 
luchtbehandelingskasten conform de COVID richtlijnen zijn uitgevoerd. Lisette zal dit opvolgen. 

3. Lopende zaken 

Concept jaarverslag en jaarplan: 
Jolanda heeft deze doorgelopen met Marian en de komende dagen volgt een update van Marian. 
 
Uitslag enquête / continue rooster: 
Vanwege toenemende coronagevallen en in het bijzonder het sluiten van de kinderopvang voor 
een periode van 2 weken heeft de Stichting en directie DvD besloten om voorlopig een 
volcontinue rooster in te stellen (vanaf maandag 2 november). De MR begrijpt dat onder de 
huidige situatie het wenselijk is dat dit wordt ingevoerd en gaat er mee akkoord dat dit als 
voorlopige maatregel wordt ingevoerd.  
 
Er is wel behoefte in de MR om een nieuwe enquête te gaan houden om te zien wat 
ouders/leerkrachten hiervan vinden. Tevens wil de MR inspraak graag inspraak in de mail die naar 
de ouders zal worden gestuurd om hen te informeren. 
 
Veiligheid/COVID maatregelen: 
Leerkrachten zijn bezorgd om de situatie aan het hek waar soms ouders te dicht bij de uitgang 
staan en er te weinig bewegingsruimte wordt gelaten aan de kinderen om het plein te verlaten. 
Tevens is er het verzoek dat ouders niet te lang bij het hek blijven staan na het halen of brengen. 
 

Stichting OOK: 
De MR is een aantal weken geleden geïnformeerd geweest over de verbouwplannen op de 
dependance en zou graag in de komende periode de bouwtekening willen ontvangen van de 
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Stichting om een advies te kunnen uitbrengen. 

4. GMR 

 

5. Rondvraag 

Geen 

 


