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Notulen MR vergadering 
Datum: do 22 november 2018 
Aanvang:  19.30 uur 
Afwezig: Nele, Neeltje, Peggy, Marjon, Anne, Frank, André, Margriet, Paul Lempens (toehoorder) 
Notulist: Margriet 
 

Agendapunt  actie 

1.  Opening, toevoegingen 
Speciaal welkom voor Nele Balk. 
Zij heeft zitting genomen in de MR. 
 

 

2.  Notulen vorige vergadering 26 september 

 Anne is officieel lid van de MR namens teamgeleding geworden 
 
Notulen zijn goedgekeurd 

Notulen na 
goedkeuring 
verzenden 
naar Marjon 
voor de site 
 

3.  Post in: 
 

 

 Vergadering in aanwezigheid van directeur  

4.  GMR: 

 Linda Kirkels is gestopt als voorzitter. Zou op toerbeurt 
gebeuren. Nu heeft Mark Kuper zich als voorzitter aangemeld 
en een ouder als secretaris. De functies zijn vervuld. 

 Dymphie gaat namens personeel OBS de Uitkijktoren in de 
GMR. Koen Kodde zit namens oudergeleding van onze school in 
de GMR 

 

5.  Inspectiebezoek februari 

 Thema wordt “passend onderwijs” 

 1x per jaar/ half jaar bezoekt inspectie het bestuur. Dan wordt 
gekeken of ergens aanleiding is om een bezoek te plannen. Dat 
was binnen ons bestuur niet aan de orde. 

 In principe 1x per 4 jaar elke basisschool. Voor onze school is 
het 5 jaar geleden. 

 Verder is inhoudelijk nog niet veel bekend. 

 

6.  Nieuw meubilair 

 Een gedeelte van het team is mee geweest naar de toonzaal. 
Budget wordt ingezet voor stoelen en tafels. Mocht er nog iets 
over blijven dan wordt gekeken wat nog nodig is. 

 Keuze is gemaakt in kleurstellingen (stalen frames en houten 

 
 
 



 

 

 

bladen) in rustgevende kleuren. 

 6 december op de studiedag worden de plannen door het 
groepje gepresenteerd en definitieve keuze gemaakt. 

 Streven is om vóór de opendag in maart het meubilair te 
hebben! 

7.  Visietraject 

 Afgelopen studiedag concept geëvalueerd. Informatie 
vergaard. Nog geen stappen over hoe verder 

 6 december worden stappen genomen in basale keuzes voor 
de toekomst. Bouwstenen worden gelegd. 

 Mochten stappen een hele andere richting ingaan dan worde 
de MR ingelicht voordat de stappen genomen worden. 

 Belangrijk item in het invullen van de gemaakte keuzes is 
werkbaarheid en werkdruk. 

 Deadline eind februari. Dan worden de bezoeken gepland met 
humanitas en ODA-school en moeten we onze 
toekomstplannen kunnen presenteren. 

 

8.  Leiding geven in de toekomst 
André geeft toelichting. 
Ook dit is een agendapunt op de studiedag van 6 december. 

 

9.  Samenstellen veiligheidsplan 

 Voor elke school verplicht 

 Bescherming persoonsgegevens, anti-pestprotocol, 
ontruimingsplan etc. 

 Stukken worden binnenkort aangeleverd. Misschien een goed 
idee om het in stukken te bespreken. 

 Verwijzingen naar algemene stukken op Eduquaat-niveau. Deze 
zijn al afgetikt dus zijn niet heel belangrijk om nog door te 
spitten. 

 Uiteindelijk zal het in te zien zijn op de website. 

Marjon zet dit 
op de agenda 
voor 10 
januari 

10.  ontruimingsplan 

 Aangekondigde ontruimingsoefening eind oktober. Kinderen 
hebben heel erg serieus meegewerkt. Oefening verliep soepel. 

 In evaluatie werden enkele kleine punten aangegeven en die 
zijn inmiddels aangepast. 

 Er volgt nog een onaangekondigde oefening i.s.m. Humanitas. 

 

 Ingebrachte punten  

11.  Jeugdfonds sport en cultuur (Peggy) 

 Op TV gezien door Peggy 

 Kinderen die minder bedeeld zijn krijgen toch mogelijkheid om 
te kunnen sporten of andere vrije tijdsbesteding/ hobby willen 
beoefenen. Moet wel goed onderbouwd worden bij aanvraag. 

Nemen 
leerkrachten 
mee naar 
studiedag 6 
december om 



 

 

 

 Peggy wil het onder de aandacht brengen. Als leerkracht kun je 
hier een rol in hebben om kinderen in het vizier te krijgen en 
eventueel aanvraag te doen. 

 Stichting leergeld vraagt hier ook subsidie aan. 

 Contactpersonen voor Weert: Peggy heeft copy voor school 
gemaakt met voorwaarden en personen. 

onder de 
aandacht te 
brengen. 

12.  Natuurspeelplaats (Neeltje) 

 Neeltje heeft via haar werk een rondleiding gehad bij 
natuurspeelplaats. Daarbij realiseerde ze zich dat kinderen hier 
op school weinig ruimte in mogelijkheden hebben. Veel angst 
voor als er iets gebeurd. Plek in Maastricht bood veel eigen 
inbreng in spel en ontdekken. Hier worden materialen alleen 
gebruikt waarvoor het gemaakt is.  

 Onderzoeken wat mogelijkheden zijn ook in kleine stapjes zijn 
mogelijkheden te bedenken. 

 Eventueel Geert Gabriels benaderen. Wat zijn mogelijkheden 
m.b.t. grasveldje tegenover school? 

 

Marjon 
koppelt met 
Frank terug 
wat de 
plannen 
binnen MT 
waren m.b.t. 
overblijven 

       13. Sluiting 

 Marjon zorgt ervoor dat de vergaderdata in de agenda op 
ouderportaal staan. 

 Anne zorgt enkele dagen voor de vergadering voor een 
reminder voor ouders op ouderportaal. 

 Volgende vergadering donderdag 10 januari 

 Vergadering sluit om 21:04 uur! 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


