
Notulen MR-vergadering 10 november 2016 

 

Aanwezig: Koert, Peter, Evy, Freek, Robert, Willy 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen zijn goedgekeurd en worden op de website geplaatst. 

4. Mededelingen: Er zijn weer bijeenkomsten voor de ict-ers. Er wordt geëxperimenteerd met 

digitaal lesmateriaal, bv digitaal prentenboek, QR code,… 

In februari zijn de laatste 2 bijeenkomsten en aan de hand daarvan wordt een stuk ICT-beleid 

geschreven. 

Wim start met re-integreren in Wapse. 

5. Ingekomen stukken: ter kennisgeving aangenomen. 

6. Wat doen we volgend jaar met de zakelijke ouderavond. Voorstel om dit te combineren met 

de infoavond. Iedereen benoemt kort wat punten. Margreet, Voorzitter MR, voorzitter 

ouderraad en de lln. Raad. Er moet een kascommissie komen voor de ouderraad. Koert 

neemt hiervoor contact op met Margreet en de ouderraad. De map ligt ter inzage op de 

infoavond. 

7. Verkeer: Buurtgenoten hebben geklaagd dat niet alle ouders zich aan de verbodsborden 

houden en toch parkeren langs de straat. Er zijn weinig alternatieven om te parkeren. 

Margreet gaat in gesprek met de gemeente hierover op 21 november.  

Er is een oproep gedaan om een verkeersbegeleider te krijgen die dit wat kan sturen. 

Schoolplein: Volgend schooljaar wordt dit kritisch bekeken. 

Zandbak: Het zand is vernieuwd maar het is raar zand. Margreet regelt dit met de gemeente. 

Er heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden.  

8. Het MR reglement is goedgekeurd en wordt op de website geplaatst.  

9. Schooltijden: Sommige ouders begrepen niet waarom de proef niet doorging. Er is duidelijk 

aangeven dat je met vragen bij Margreet of leerkracht terecht kan. Er volgt ook nog extra 

uitleg in een later stadium.  

10. Leerling medezeggenschap: Er is al 1 bijeenkomst geweest. Er moeten ideeën in de bus 

komen. Tips vanuit de MR: Probeer de onderwerpen behapbaar te houden, wanneer dit niet 

lukt laat de kinderen dit dan parkeren bij de MR. Een terugkoppeling naar hen is erg 

belangrijk. 

11. Ouderbetrokkenheid: Klasbord: Dit werkt goed, alleen weten leerkrachten niet altijd wat de 

respons is. 

Website: Deze werkt goed. Er komt een nieuw tabblad met dingen die actueel zijn. 

Talent middag: Ouders moeten gevraagd worden. Daarvoor waren verschillende oproepen 

nodig. Het zou leuk zijn als ouders zichzelf aanmelden met iets wat ze kunnen.  

12. Taakverdeling binnen de MR. Is het wenselijk dat er een verdeling van de taken komt. We 

komen tot de conclusie dat het effectiever vergaderen is als bepaalde zaken al uitgezocht 

kunnen worden.  

Personeelszaken: Willy 

Onderwijskundig: Freek 

Organisatorisch: Robert 

Financiën: Peter 



13. Engels: Dit komt op de volgende vergadering terug. Freek heeft een afspraak met Stad en 

Esch. 

14. Volgende vergaderingen:  

maandag: 30 januari 

woensdag: 29 maart 

dinsdag: 23 mei 

woensdag: 12 juli 

OMR: 15 juni 


