
Notulen MR 30-10-2019 

Aanwezig: Jeroen Marsman, Carien van der Duim, Debby de Roos, Suzan van den Beldt, 
Petra Dirks, Bartha Schuiling 
 
 

Onderwerp Besproken Actie 

Personeel Situatie is kwetsbaar; geen 
invalkrachten. Moeilijk om 
groepen bemand te krijgen. 

Ouders meenemen in de 
problematiek; eventueel 
koppelen aan de staking 
van 6 november. 

Teldatum 1 oktober 2019 187 leerlingen op 1 oktober. 
Afgelopen periode veel 
verhuizingen. Veel leerlingen 
ingeschreven tot december. 

 

Rooster aftreden MR Voorstel is gefaseerd aftreden, 
vanwege de continuïteit. Petra 
geeft aan dat zij al 11 jaar lid is. 

Jeroen kijkt na welke 
minimale bezetting nodig is 
voor een MR. 

MR geld Geen aparte rekening meer, niet 
besteed geld vervalt. 

MR rekening wordt 
opgeheven. 

MR -IKC Hoe gaat dit eruit zien? -Externe informatie over 
MR-IKC. 
-Debby neemt contact op 
met Isabelle Schouten van 
de SKDH. 
 

IKC Team is verdeeld in 
leergemeenschappen te weten: 
missie/visie, PR (naam, logo, 
huisstijl), huisvesting/inrichting, 
arrangementen.  
 
 

 

M5 Na de vakantie is direct de 
voortgang in 7,8 opgepakt. Willen 
we verder iets met M5; wordt nog 
bekeken.  
Binnen de nieuwe inrichting 
kunnen de kinderen eigen keuzes 
maken wat betreft werkplek.  

Bredere invoering M5 
wordt bekeken. 
 

Schoolplein Debby heeft contact gehad met de 
wethouder; met het oog op 
(ver/nieuw)bouw; in hoeverre 
investeer je nu in het schoolplein. 
Hopen op een nieuwe impuls 
vanuit de gemeente (veel 
aandacht voor het gebied rond de 
school).  

-Binnen het eigen netwerk 
de vraag over het 
schoolplein steeds laten 
vallen. 
-Welke wijkbudgetten zijn 
er mogelijk bschikbaar? 

Toezicht plein Tijdens de presentatie van het 
continue rooster hebben veel 
ouders enthousiast gereageerd op 

Zoeken naar 
mogelijkheden om het 
toezicht te realiseren. 



de vraag wie er toezicht kon/wilde 
houden. In de praktijk pakt dit 
anders uit. Beloftes zijn niet 
waargemaakt. 

-ROC benaderen. 
-Ouders in Nieuwsbrief 
attenderen op gemaakte 
beloftes. 
-Bij inschrijving al interesse 
laten benoemen door 
ouders. 
 

Deur SKDH Bij het openen van de deur van de 
BSO die grenst aan het schoolplein 
is van binnenuit niet te zien of er 
kinderen achter staan. Voorstel 
was een raam plaatsen. Is nog niet 
gebeurd. 

Initiatief ligt bij de SKDH 

 

De volgende MR vergadering is op donderdag 13 juni. 


