
Notulen MR vergadering 20 februari 2018 

 

Aanwezig: Michiel, Marco, Karin en Lotte 

 

1. Opening 0m 17.10 door Karin 

 

2. Notulen zijn goedgekeurd. Het jaarverslag is goedgekeurd, deze komt op internet. 

 

3. Ingezonden stukken: smoelenboek moet worden gemaakt. (Michiel) De regelementen van 

de gemeente staan niet in de mail, Karin gaat dit uitzoeken.  

 

4. Voorstelronde Floris 

 

5. Rookbeleid: Rookplek is er (naast de fietsenstalling), deze is niet aangegeven. Het plein is 

rookvrij, leerkrachten spreken ouders hierop aan. Floris neemt contact op met 

taxichauffeurs wat betreft het rookbeleid. MR licht ouders in over het rookbeleid.  

 

6.  Toezicht aankomst leerlingen: Wanneer de kinderen naar school gaan vanuit de taxi, is er 

een gedeelte dat zij zonder toezicht zijn. Pleinwacht wordt besproken in het CVB.  

 

7. Panelgesprekken: Er is nog weinig aanmelding voor de panelgesprekken. De ouderraad is 

gevraagd, maar zij hebben zich niet aangemeld. De Invulling van het panelgesprek zal 

veranderen bij te weinig aanmeldingen. Dan wordt er besproken waarom er zich zo weinig 

ouders aanmelden.   

 

8. Floris zal contact opnemen met de gemeente + Orion om na te vragen wat te doen met code 

rood wat betreft de taxi’s. Het si fijn als er 1 lijn getrokken wordt. 

Lara stopt in de optimist, Eva zal haar vervangen. Toos zal geopereerd worden aan haar knie, 

voorlopig gaan de technieklessen niet door. Kirsten gaat re-integreren.  

 

9. Nabespreking: Geen bijzonderheden 

 

10. Werkdrukvermindering: Vanuit het team is er de vraag of er meer ondersteuning kan 

komen in de klassen door middel van onderwijsassistenten. Dit wordt in het team verder 

besproken. Het inzicht in de keuzes moet transparant zijn. Er is nog niet bekend hoeveel geld 

er precies beschikbaar komt.  

 

11. Vacature OPR (ondersteuning plan raad): Lotte vraagt aan Makye of de vacature bekend 

kan worden gemaakt tijdens het panelgesprek. 

 

12. Communicatie achterban: De goedgekeurde notulen van de MR moeten op de ‘de brug site’ 

komen. Via Liset komen de notulen op de PI site. Ook komen op de site de vergaderdata te 

staan.  

 



13. Training nieuwe MR leden: Lotte en Marco verdiepen zich in de MR trainingen van PROO 

leiden. 

 

14. Rondvraag: Karin wil graag doelen voor de MR vergadering. Dit punt schuift door naar een 

volgende vergadering. 

 

15. Om 18.15 sluit de vergadering. 

 


