
Notulen MR vergadering dinsdag 9 december  2014 

Aanwezig:  
 
Afwezig: 

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

1. Welkom en 
notulen/actielijst vorige 
keer 

Rob heeft contact gehad met Corine 
(penningmeester). Inzage gehad in schoolfinanciën 

2. Tevredenheid enquête: 
stand van zaken 

Leerlingen – 100 % ingevuld 
Leerkrachten – 100 % ingevuld 
Ouders –  er is onduidelijkheid over het percentage 
van ouders dat heeft ingevuld omdat van sommige 
gezinnen dubbele e-mailadressen (vader en moeder) 
zijn aangeleverd.  
De peiling is inmiddels afgesloten. 
Na de kerstvakantie komt de uitkomst.  
Volgorde van bespreken: 

 Bestuur / directie 

 Team 

 MR 

 Ouders 

3. cao: consequenties De nieuwe COA is met terugwerkende kracht op 1 
oktober 2014 ingevoerd.  
Er is nog veel onduidelijkheid. Hoe gaat de school hier 
invulling aan geven?  
Er zijn nog geen richtlijnen vanuit het bestuur.  
Er is nog geen tijdspad voor afgesproken.  

4. Inspectie: stand van 
zaken/ 12 november(zie 
notulen van MR van 4/11 
overleg) 

 Er is nog geen duidelijkheid wanneer de 
inspectie komt.  

 In het laatste Elzenblad wordt er een stukje 
opgenomen over het inspectiebezoek. Hierin 
wordt vermeld dat er in het nieuwe jaar een up 
date komt; waar staan we nu – plan van 
aanpak.  

 Studiedag: Indicatoren waar je als school op 
beoordeeld wordt door de inspectie zijn 
besproken binnen het team.  

 

5. Vast punt op de agenda/ 
ow-en op jaarplanning:  

a. het gebouw,  
b. schoolpleinen 

(ruimte buiten 
school),  

c. verkeerssituatie,  

In de herfstvakantie heeft er een interne verbouwing 
plaatsgevonden. De nieuwe ruimtes die zijn gecreëerd 
worden nu ingericht: 

 In de patchkast worden opbergplanken 
gemaakt. 

 Inrichting technieklokaal 

 Kamer van Tanja komt meubilair 

 Hokje naast lokaal 4B komt werkblad 



 Kelder in onderhandeling 
 

Speelruimte: meeting over de schoolpleinen. Wijkraad 
in Elzenhagen Noord. Gezamenlijk belang speelruimtes 
voor de kinderen. (Buurt,school) Iedereen was voor 
om dit samen aan te pakken.  
Voorzitter van de Raad gaat contact zoeken met een 
contactpersoon van Stadgenoot.  
Grond in erfpacht 
 
Verkeerssituatie: 
Monique (verkeersouder): Wanneer de 
werkzaamheden op de scheurleerweg klaar zijn komt 
er weer een ‘wasknijper’ actie.  
Actie moet misschien eerder komen. Veel mensen 
parkeren op de noodweg. Het is een onoverzichtelijke 
situatie op dit moment.  
Verzoek tot handhaving indienen rondom de school – 
verkeersouders 
Herbert neemt via twitter contact op met Gerard Roos 
(wijkagent) 
In de volgende bijeenkomst directie – verkeersouders 
komen bovenstaande punten aan de orde.  

6. Oudervereniging: contact 
en items:  

a. Wijze van ‘Straffen’, en  
b. wat doen de kinderen in 

de pauze? 

Rob heeft contact gehad met Margot 
(Oudervereniging). 
Er komt binnenkort een bijeenkomst 
(Oudervergadering). Rob en Brenda zullen namens de 
MR bij deze vergadering aanwezig zijn.  
Punten vanuit de Oudervereniging: 

 Wijze van straffen 

 Wat doen kinderen in de 
pauze 

 
In het Elzenblad wordt een anti-ruis rubriek 
opgenomen waarin de school in samenwerking met de 
MR antwoord gaat geven op vragen die rondgaan ‘op 
het schoolplein’. Vaak zijn dat vragen die veel mensen 
hebben,  maar waarvan niemand precies weet hoe het 
nou zit. Dit geeft ruis.   

7. WvTTK en Rondvraag  Agenda op de website – Welke versie – 
Concept agenda 

 Eten en drinken in de klas. Opvallend dat er 
veel ‘ongezond’ eten wordt gegeten op school 

              Schoolbreed aandacht aan besteden.  
              Terug laten komen in de MR. Hoe kunnen we      
              hier richting aangeven? 
 



 


