
Notulen MR vergadering dinsdag 4 november  2014 

Aanwezig:  
 
Afwezig: 

Jolande, Patrick, Cornelie, Wim, Rob, Trudy, Herbert, 
Talitha, Brenda, Amanda 
/ 

1. Welkom en notulen/actielijst 
vorige keer 

 OV druk bezig met het organiseren van de 
feesten op school. Rob neemt contact op met 
Corine (penningmeester).  

 Schoolpleinen: Er is nog geen concreet 
antwoord. Algemeen directeur gaat kijken welke 
mogelijkheden er zijn wat betreft speelpleinen 
rondom de school.  

2. Taakverdeling MR: eerste opzet 
bespreken 

Taakverdeling onder de leden van de MR: 

 Notulist – Trudy  

 Voorzitter – Rob  

 Financiën en budgetbeheer – Rob 

 Stukje Elzenblad – Jolande  

 Website – Trudy  

 Contact OV – Brenda 

 Juridisch aspect – Cornelie 

 Voorbereiding/agenda – Rob – (Patrick) 

 Map notulen bijwerken – Amanda  

3. BHV (bedrijfshulpverlening) 
plan 

Zijn er voldoende bedrijfshulpverleners op Elzenhagen? 
Twee teamleden zullen binnenkort de startcursus BHV 
gaan doen.  
Er is een opvangplaats voor nood - ROC.  
Dit punt komt volgende vergadering weer op de agenda.   

4. Sinterklaas en zwarte piet 
discussie en voorbereiding 
sinterklaasfeest 
(oudervereniging) 

We volgen de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. 
Het is belangrijk dat het een mooi feest blijft en de 
beleving van de kinderen staat voorop.  

5. Inspectie: stand van zaken en 
def versie van documenten voor 
inspectie bespreken (opzet/ 
praktijk). 

o De definitieve stukken zijn vandaag rond 
gemaild. Zijn de opmerkingen / vragen 
opgenomen in de definitieve versie? De stukken 
worden door de leerkrachten van de MR 
nogmaals doorgenomen. 

o  Er zullen nog meer stukken worden aangeleverd.  
o Op woensdag 12 november is er een studiedag. 

Het team wordt gevraagd hoe we ervoor staan. 
o Willen ouders tussentijds een update waar we 

nu staan – inspectie. Waar hebben ouders 
behoefte aan? Waar sta je nu; hoe denkt de 
school dat we ervoor staan; wil je meer 
inhoudelijke informatie dan kun je dat opvragen. 
Hebben we het tijdpad kunnen volgen, voldoen 
we aan alle indicatoren.  

o Dit punt terug laten komen in de volgende MR 
vergadering.  



6. Ow-en op jaarplanning:  
a. het gebouw,  
b. schoolpleinen (ruimte 

buiten school),  
c. verkeerssituatie,  

Het gebouw: 
In de herfstvakantie heeft er een interne verbouwing 
plaatsgevonden. Er zijn twee extra ruimtes in het open 
leercentrum gecreëerd en een extra ruimte in het 
hoeklokaal. Twee ruimtes zullen gebruik worden als 
werkruimte en één ruimte als opslag. Het plan is om een 
kelder onder de centrale hal te maken, zodat hier alle 
spullen kunnen worden opgeslagen. Het is nog niet 
duidelijk of dit gerealiseerd gaat worden. Misschien kan 
de MR nog iets betekenen.  
Schoolpleinen: 
Bestuur: heeft eigenlijk geen idee hoe ze hiermee om 
moeten gaan. De noodzaak wordt wel ingezien.  
Binnenkort is er een buurtvergadering - School en 
wijkraad. Misschien kunnen de school en 
buurtbewoners samenwerken zodat de extra 
speelruimtes behouden kunnen worden.  
Wim wil graag bij deze vergadering aanwezig zijn. Rob 
zal Wim uitnodigingen.  
Verkeerssituatie: 
Monique (verkeersouders) – parkeren wasknijper. Acties 
geweest. Verder zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.  

7. WvTTK en Rondvraag  Geen 

 

 

 

 

 


