
 

 

 

Agenda MR vergadering 14 November 2019 

Aanvang 19.30 uur op ’t Schoolhuys 

 

Op/aanmerkingen op agenda:  

Bij agenda punten aangeven wanneer er sprake van instemmingsrecht is.  

 

1. Notulen 

Vastgesteld.  

 

2. Punten directie:  

3. Financiële planning /begroting met nascholingsplan 2019-2020 

Begrotingsvoorstel toegelicht door directie.  

Aantekening: wordt Parnassys zo gebruikt zoals mogelijk is, voordat er gekeken wordt naar 

een nieuw communicatiemiddel i.p.v. het communicatiemiddel PARRO.  

 

4. Jaarplan 2019/2020  

Doelstellingen bij het jaarplan: Toegelicht en punten nagelopen. 

 

Kind – doel gesprekken, wanneer deze hebben plaatsgevonden of wanneer dit plan door het 

team is opgesteld dit communiceren naar ouders, zodat deze ook op de hoogte zijn van de 

doelen die tussen leerkracht en leerling zijn opgesteld.  

 

Missie en visie wordt herijkt en daarmee is een start gemaakt op de studiedag van 13 

november. Wanneer deze volledig vernieuwd is wordt deze gedeeld met alle ouders.  

 

5. Plan van aanpak RI en E (voortgang Risico Inventarisatie en Evaluatie) 

Verslag gesprek met ARBO moet directie nog ontvangen en wordt daarna gedeeld met MR.  

Op de volgende MR vergadering komt dit punt terug.  

M heeft samen met de preventiemedewerkster een rondje door de school gelopen, en de 

laatste punten worden opgepakt. Verder was alles prima op orde.  

 

6. Overblijfprotocol 

Door hoofd coördinator van KidsLodge opgesteld.  

- Aandachtspunt, bladzijde 4  profiel  in staat misstanden te rapporteren.  

Graag wordt gezien dat het eerst opgelost wordt, voordat dit gemeld wordt bij de 

leerkracht.  

Het woord hanteren, zal vervangen worden door oplossen.  

- Op vrijdag, zijn de klassen samengevoegd door het kleine aantal kinderen dat overblijft. 

Ze eten niet in de hal.  

- TSO medewerker moet te allen tijde een telefoon op zak hebben, zodat wanneer een 

ontruimingsprocedure plaatsvindt ze kunnen controleren of alle kinderen aanwezig zijn 

op het verzamelpunt. Hierbij maken ze gebruik van TSO assistent om de aanwezigheid 

van alle leerlingen te controleren.  



- Punt zes: De coördinator bepaalt wanneer hij/zij terugvalt op de directie (gem. na 2 à 3 

waarschuwingen en een telefoontje naar de ouders) Dit wordt 2 waarschuwingen.  

- Artikel vier: de vrijwilliger ontvangt geen loon. De vrijwilliger ontvangt een 

onkostenvergoeding van maximaal € 1500,- per jaar (2006/2007).  Jaartal aanpassen 

naar 2019-2020.  

 

Na bovengenoemde wijzigen stemt de MR in.  

 

7. Voorstel contact momenten ouders 

Toegelicht door directie.  

Belangrijk dat alle punten geborgd wordt. En dat er goed gecommuniceerd blijft worden met 

de ouders. Vooral ook de mooie momenten en successen delen.  

 

8. Schoolgids / scholen op de kaart  

Punten die de leden van de MR hebben worden naar de directie gemaild.  

 

Met wijzigingen die worden aangedragen stemt de MR in.   

 

9. Punten OV   

- Sint met roetveeg Pieten 

 

MR is heel blij met het resultaat dat de OV in samenspraak met de Sinterklaascommissie tot 

overeenstemming is gekomen om gebruik te maken van roetveeg pieten bij de viering op ’t 

Schoolhuys.  

 

Geen andere punten.  

 

10. Punten GMR 

Ontwikkeling van een leertraject voor 10- tot 14- jarigen in samenwerking met de middelbare 

scholen uit Houten. December wordt kenbaar gemaakt of er een go of no go is om deze 

plannen definitief uit te kunnen voeren. De ontwikkelingen hiervoor zijn in volle gang.  

 

11. Instemming / adviespunten  

Terug te vinden bij bovengenoemde punten.  

 

12. Post  

 

Geen.  

 

13. Rondvraag  

Ervaring MR cursus  positief ervaren en de stukken worden gedeeld in de MR  

MR budget, wat is hiervan uitgegeven en waaraan zouden we het willen besteden? 

 

In het nieuwe kalenderjaar het budget van dit kalenderjaar samenvoegen om nieuwe hesjes 

aan te schaffen met het logo van de school erop. Deze te gebruiken voor bijvoorbeeld de 

avondvierdaagse.  

Docenten uit de MR gaan navragen waar andere scholen deze vandaan hebben en hoe we dit 

kunnen bestellen. Komt terug op de agenda bij de volgende vergadering.  

 


