
Notulen 

MR 
Dinsdag 31-10-2017 

Aanwezig: Rob, Huub, Ellen, Wouter, Frank, Sonja, Jolanda(notulist), 
Annelies, Nanda, Linda en Mieke. 
 

• Mededelingen vanuit de directie:  
o Naar aanleiding van de vergadering op 26-09 heeft de directie contact gehad met Henk Noordhuis 

over de verkeersveiligheid rond de school. Hij heeft aangegeven momenteel bezig te zijn met het plan 
voor de herinrichting van de schoolomgeving. De verwachting is dat de tekeningen voor november 
worden besproken en goedgekeurd, waarna contact opgenomen wordt met de school om het plan van 
aanpak te bespreken. Dhr. Henk Noordhuis heeft aangegeven dat er op de hoek van Narcissenstraat, 
Seringenstraat  op de plek waar nu het vuil wordt verzameld, op korte termijn parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd om het wild parkeren daar te voorkomen.  

Er is een ouder bij de directie geweest. Hij had als voorstel dat er ouders worden ingezet voor 
de verkeersveiligheid. Zij krijgen vestjes aan en mogen ouders op hun gedrag aanspreken. De 
directie heeft aangegeven dit plan te willen onderzoeken of het kans van slagen heeft. En 
heeft de ouder zelf gevraagd welke rol hij daar zelf in kan vervullen. Hier komt hij op terug. 
Het gaat hier waarschijnlijk om 8 a 10 ouders die herhaaldelijk onveilige situaties creëren.  Als 
mr willen we ook naar dit plan kijken met de aantekening dat als er sprake is van escaleren 
tussen de ouders dat dan de directie dit verder opneemt met de betreffende ouder. 

o De functie van penningmeester bij de OV is inmiddels vacant. Gino heeft aangegeven de MR een 
financieel overzicht te overleggen van vorig jaar en de begroting voor dit schooljaar.  

De einddatum is 14 november. Dit is de volgende bijeenkomst van de OV. De directie spreekt 
Gino op voorhand hier nog over aan.  
Ze zijn bezig met een extern bureau om het geld te gaan innen bij de ouders. Daarvoor wordt 
1 euro per kind in rekening gebracht. 

o De OV heeft ingestemd met de vraag om het geld voor schoolreis per bank te gaan innen. Het bedrag 
voor de schoolreizen moet nog worden vastgesteld. Daarvoor ligt een vraag bij het team.  

o Tijdens de vergadering van 26-09 is gebleken dat er een aantal vragen zijn m.b.t. de samenwerking 
met SKOP. Daar de directie nog niet op de hoogte is van alle ‘ins & outs’ m.b.t. de samenwerking is 
ervoor gekozen om een aantal vragen bij SKOP neer te leggen met als doel om voor 31-10-2017 een 
antwoord te kunnen geven.  
§ Op dit moment nemen ouders opvang af van 15u tot 18u of van 15u tot 18.30u. Een aantal 

ouders heeft de wens om korter opvang af te nemen, dus bijvoorbeeld tot 17u. Vanaf januari zou 
dit 14u-17u zijn. Wat zijn de mogelijkheden om aan deze vraag tegemoet te komen? En wat is de 
reden om niet aan deze vraag tegemoet te komen? 

Er is vandaag overleg geweest met SKOP en de directie. Het overleg gaat redelijk moeizaam, 
omdat beslissingen steeds weer mee terug genomen moeten worden naar andere mensen. 



Deze vraag is tot nu toe nog steeds onbeantwoord. De directie zet zich hiervoor wel volledig 
in, omdat wij dit de ouders graag willen aanbieden als kindcentrum zijnde. Half november wil 
SKOP een brief de deur uit doen met het aanbod voor opvang vanaf januari met het continu 
rooster. Er moet dus snel duidelijkheid komen over dit aanbod. 
 

§ Als Kindcentrum bieden we een naschools aanbod. Er is uitgesproken dat we alle kinderen de 
mogelijkheid willen bieden om hieraan te kunnen deelnemen. De ouders van de kinderen die naar 
de opvang gaan vragen zich af in hoeverre SKOP een tegemoetkoming kan doen in de kosten? 

§ Op woensdag worden kinderen van Kindcentrum Willem Eggert opgevangen op een andere 
locatie. Welke mogelijkheden biedt de opvang om de kinderen die de opvang bezoeken mee te 
laten doen aan de activiteiten op Willem Eggert?  

 
SKOP geeft aan dat ze graag willen dat er elke dag opvang is bij ons op locatie. Dan is er 
de mogelijkheid om mee te gaan doen met de naschoolse activteiten die door het kindcentru 
geregeld worden. Het is nog niet bekend of er dan geen extra kosten bijkomen voor de 
kinderen die hieraan mee gaan doen. Als SKOP zelf aanbod gaat geven, dan mogen ze daar 
niet aan verdienen. 

 

• Toelichting veiligheidsplan versie 1 augustus 2017 door Willie. 

Het	veiligheidsplan	is	een	constatering	zoals	het	nu	is.	In	de	evaluatie	moeten	de	punten	
verbeterd	zijn	die	nu	aangegeven	staan.		

Elk	jaar	komt	er	iemand	om	het	te	controleren	hoe	de	werkelijke	situatie	is.	Verder	houdt	
Willie(de	preventie	medewerker)	het	bij	in	een	document	hoe	het	gaat	en	van	afstand	wordt	
dat	bekeken.	

Aandachtspunt:	brandpreventie	moet	opgepakt	worden	door	bedrijfshulpverleners.	Er	
worden	twee	nieuwe	bedrijfshulpverleners	opgeleid	dit	jaar	(full	timers).	

De	gele	arcering	behoeft	aandacht(door	de	nieuwe	directeur)	

De	thermometer	van	de	vreedzame	school.	Dit	jaar	wordt	hij	voor	het	eerst	afgenomen.	
Deze	vraag	wordt	meegenomen	naar	de	bijeenkomst	morgen	van	de	vreedzame	school.	

Het	is	een	duidelijk	verslag,	alleen	is	het	wat	onduidelijk	wat	de	meeste	prioriteit	heeft	om	
opgepakt	te	worden.	
	
Er	is	een	vraag	vanuit	het	verslag	dat	uitgegeven	wordt	vanuit	het	bestuur.	Er	zouden	5	
bedrijfhulpverleners	aanwezig	moeten	zijn,	maar	er	zijn	er	maar	3.	Is	dit	niet	te	weinig?	Het	
blijkt	voldoende	te	zijn	volgens	de	directie.	
	
Hoe	zit	het	met	de	veiligheid	van	de	kinderen	die	op	het	dak	gaan	na	schooltijd.	Dit	valt	niet	
onder	ons	veiligheidsplan.	Wel	als	kinderen	er	onder	schooltijd	op	gaan.		
	
Tip:	Haal	de	glijbaan	weg	voor	de	kerstvakantie	i.v.m.	vuurwerk	en	hoge	kosten	om	dit	te	
repareren.	
	



• Vragen m.b.t. samenwerking SKOP. 

Deze vragen zijn al beantwoord bij de mededelingen. 

• Inspectiebezoek  7 november 2017 en overzicht schoolopbrengsten CITO 2016-2017  

We	bekijken	eerst	de	opbrengsten	van	Cito.	We	krijgen	hierbij	uitleg	van	Mieke.	Groep	8	
heeft	3	jaar	op	een	rij	een	onvoldoende	score.	Dit	is	de	voornaamste	reden	van	het	
inspectiebezoek.	Hierdoor	zal	het	ook	moeilijk	worden	om	een	voldoende	te	score	na	het	
bezoek.	

Er	wordt	hard	gewerkt	door	het	team	om	verbeteringen	door	te	voeren.	Op	het	gebied	van	
lesgeven,	maar	ook	met	het	verminderen	van	activiteiten	die	ervoor	zorgen	dat	er	minder	
lestijd	overblijft.		
	
Vanuit	de	mr	zijn	er	drie	ouders	die	in	gesprek	gaan	met	de	inspectie.	Dit	zijn	Nanda,	
Annelies	en	jolanda.		
	
Verder	zal	de	inspectie	klassenbezoeken	doen.	Hierbij	wordt	gekeken	naar	de	opbouw	van	
de	les.	Er	worden	gesprekken	gehouden	met	leerkrachten,	leerlingen	en	ouders.	Er	wordt	
rondgekeken	in	het	gebouw	hoe	het	pedagogisch	klimaat	is.	En	er	worden	gesprekken	
gevoerd	met	de	directie.	

 
Rondvaag: 
 

Frank	geeft	aan	dat	hij	er	nog	1	vergadering	bij	zal	zijn.	Hij	gaat	namelijk	verhuizen	naar	de	
Zuidoostbeemster	en	zijn	zoon	gaat	dan	naar	een	andere	school	vanaf	januari.	
	
De	vergadering	van	14	november	gaat	door.	
	
Notulen	gemaakt	door	Jolanda	Zeilemaker.	

 


