
Notulen Medezeggenschap Raad OBS Willem Eggert school 

Vergadering gehouden op : 26 september 2017

 Aanwezig: Rob,Huub,Ellen,Wouter,Frank,Sonja,Jolanda, Annelies (notulist)

Afwezig: Nanda

Notulen / agenda punten 26 september 2017

1 Opening 

Samen met de OV,KC en OC zitten we bij elkaar om allen kennis te maken met 
Linda.
Zij verteld  over de plannen van de WE school en wij stellen ons allemaal voor aan 
het elkaar.

Ook heeft ze het voorstel om de ov bijdrage samen met het schoolreisgeld te innen. 
De OV en MR gaan hierover overleggen.
Daarna gaat ieder apart en gaat verder met hun eigen agenda.

2 Vaststellen bezetting MR en rolverdeling

- Voorzitter: Wouter
- Vice-voorzitter: Annelies
- Penningmeester: Frank
- Notulisten: Jolanda en Sonja

De volgende data zijn de vergaderingen:
Extra vergadering dinsdag 31 oktober
Dinsdag 14 november
Dinsdag 9 januari 2018
Dinsdag 6 maart
Dinsdag 24 april
Dinsdag 29 mei
Dinsdag 26 juni



3 Etentje Mascha,Marieke en Marije : 

2 opties: do12 okt of do 19 okt

4 Schoolgids

 Akkoord
5 jaarplan 

Akkoord

6 Veiligheidsplan (Willie)

Willie is verhinderd, er is een verbeterd plan, bij de vergadering van 31 oktober zal 
Willie hier uitleg over geven.

We hebben het ook over de veiligheid in het verkeer rondom school. Er is vorig jaar 
een plan gemaakt die te duur is. Er komt een alternatief, gaan de wijkbeheerder 
Henk Noordhuis hierover berichten.
NB: Annelies heeft hem een mail gestuurd, en laat weten als hier antwoord over 
komt.

Huub gaat contact opnemen met handhaving om te vragen of ze vaker bij school 
kunnen staan.

7 KC plan

Linda verteld dat per 1 januari een bijdrage is vastgesteld voor de ouders voor 
opvang van 14.00 tot 18,.00/18.30. Deze zal spoedig bekend gemaakt worden, dit is 
van invloed op het aantal kinderen die bij de opvang zijn.

Linda verteld dat er nog geen update aanwezig is van het KC plan. Waarschijnlijk na 
half november meer hierover.
Momenteel heeft de onderwijsinspectie voorrang.

8 rondvraag

geen


