
Notulen MR vergadering dinsdag 14 april 2015 

Aanwezig:  Amanda, Wim, Brenda, Cornelie, Rob, Patrick, 
Cheryl, Trudy 

Afwezig: Jolande 

 Welkom en 
notulen/actielijst vorige 
keer 

 Profiel passend onderwijs is herzien en zal 
worden bijgesteld door Henny Deen. 

 Jolande afmelden voor startercursus 

 Anti ruis column op de website onder het 
kopje MR – zal Trudy plaatsen  

 Inzage jaarrekening + begroting wordt 
vervolgd. 

 

 Evaluatie MR  Er worden teveel punten per vergadering 
besproken waardoor je niet kunt doorpakken 
en bijna alle punten tijdens de volgende 
vergaderingen weer aan de orde moeten 
komen – actie er worden minder punten per 
vergadering op de agenda gezet.  

 Er wordt volgend schooljaar meer 
contactmomenten ingepland om overleg te 
hebben met de leerkrachtengeleding en 
oudergeleding.  

 Externe uitnodigen voor meer informatie 
over bepaalde onderwerpen (voorbeeld 
informatie over CAO) 

 MR gaat een jaarverslag uitbrengen na dit 
schooljaar om ouders op de hoogte brengen 
wat er het afgelopen jaar is gedaan.  

 Vaste punten op de 
agenda:  

 schoolplein (ruimte 
buiten school); gesprek 
4/3 met stadsdeel vz en 
wijkraad. Rol MR? 

 het gebouw,  

 verkeerssituatie, 
gesprek Frank Takken 

Schoolplein: 
De school, de MR en de wijk werken samen om 
de schoolpleinen te behouden.   
 
 
Het gebouw: 
Geen info 
 
Verkeerssituatie: 
Verkeerssituatie gesprek met Frank takken. Hij is 
verkeersadviseur van het Stadsdeel Noord. Hij 



kan alleen advies uitbrengen bij het Stadsdeel. 
Hij gaat advies uitbrengen over de volgende 
punten: 

 Mensen parkeren op de drempel; een 
advies een gele band 

 Een markering voor het kindlint; de 
drempel wordt hier ook in meegenomen 

 Aan de tuin tijdelijk extra fietsenstallingen 

 Een invalidenparkeerplaats bij de school  
 
Wanneer er na de meivakantie nog geen reactie 
is van Frank Takken zal de MR een brief 
versturen met daarin de vraag of er al 
vorderingen zijn 

 anti-ruis kolom: volgend 
onderwerp kiezen;  

Toetsgekte – Amanda voorziet Tanja van 
informatie over dit onderwerp zodat dit kan 
worden opgenomen in het Elzenblad van vrijdag 
24 april.  

 Tevredenheid enquête: 
uitkomsten. 
 Werkgroepje 

 Wat halen we vanuit MR 
uit enquête? Waar kunnen 
we als MR concreet mee 

aan de slag?*2 

Niet aan toegekomen.  

 Voorstellen tot 
jaarplanning  

 Er zijn twee voorstellen gemaakt door 
directie voor het team aan de hand van de 
nieuwe CAO.  

 Leerkrachtengeleding bespreekt dit met de 
MR –  

 Geen duidelijkheid vanuit het bestuur – er 
zouden geen richtlijnen vanuit het bestuur 
komen en nu blijkt dit opeens wel zo te zijn.  

 Reactie vanuit de MR naar het bestuur  
 

 WvTTK en Rondvraag Geen 
 


