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notulen 
Maandag 22 maart 2021 

 
• Opening agenda  

• Vaststellen notulen: na kleine aanpassing goedgekeurd. 

• Actielijst is besproken, aantal punten kan er af een aantal blijft staan. 

• ingekomen stukken en mededelingen:  
▪ info MR 
▪ MR Magazine 

• Schoolzelfevaluatie is nog niet klaar schuiven we door naar 21 april. 

• Verkiezingen MR:  
Er zijn 2 kandidaten. We vragen de kandidaten om zich voor te stellen (wie ben je? Wat is je motivatie om in de 
MR te willen, Wat kun je binnen de MR betekenen? Wat kun je voor de school betekenen?  Dit zal op social 
schools geplaatst worden daarna kunnen ouders kiezen doormiddel van een stembriefje. Er zullen twee 
stembussen geplaatst worden bij de ingangen. 

• Rookbeleid:  
Wanneer het bordje geplaatst is dan bericht Marieke er over in nieuwsbrief 

• Traktatiebeleid:  
Hoe gaan we in de toekomst om met trakteren?  Er zal later (voor de zomervakantie) een besluit over genomen 
worden. Oudergeleding vindt dat aan de beslissing, beleid ten grondslag moet liggen. Wanneer er niet 
getrakteerd mag worden dan heeft dat ook consequenties voor andere vieringen.  Willen we een gezonde 
school zijn? Dan  is een Gezonde school-coördinator nodig.  Hoe zit het met het draagvlak onder ouders? 
Wellicht een peiling houden onder ouders? 

• Protocol informatievoorziening gescheiden ouders 
Protocol komt heel formeel over. Het zal in begrijpelijkere taal opgesteld moeten worden. Wordt opnieuw 
besproken. Goed dat er een protocol komt. Is iets dat steeds vaker aan de orde is. 

• Eerste formatieplaatje: 
Dit is nog niet klaar. Marieke zal zodra er meer bekend is informatie over geven. 

• Vakantieregeling:  
Dit stuk te laat ontvangen. We bespreken het de volgende vergadering. 

• HVO GVO:  
Ter info: Vanuit team prima om HVO/GVO in eigen aanbod te houden/verankeren. In IC al gedeeld, meeste 
ouders wel positief. Dan ook nog uitzetten onder alle ouders. Zijn er genoeg ouders die wel apart HVO/GVO 
lessen willen, dan zullen we daar gehoor aan moeten geven  

• Communicatie:  
Regels zijn voor nieuwe ouders niet helder. Wellicht een idee om de regels op papier te zetten en aan nieuwe 
ouders te geven.  Het gaat hier bijvoorbeeld om: geen honden op het plein, niet met de auto tot aan het 
gymnastieklokaal rijden, parkeren van de auto, tut en d’r ut plek, niet over het grasveld lopen bij MFC. 
 
Door een aantal ouders wordt informatie vanuit school gemist over wat er op school speelt. Info vanuit de 
“eigen” groepen is er wel maar men mist schoolbrede info . Wat leeft er op school, wat gebeurt er in de andere 
groepen.  Meer zichtbaarheid is wenselijk.  
 

 

 


