
Notulen MR vergadering dinsdag 10 maart 2015 

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

Afwezig: Herbert, Trudy 
1. Welkom en 

notulen/actielijst vorige 
keer 

Het stukje van de MR in Elzenblad wordt goed 
bevonden door iedereen.  

2. Inspectie: 9 en 10 maart 
op school.  

- We hebben een dikke voldoende gehaald! Een 
aantal onderdelen zelfs goed. 
- Alle klassenbezoeken waren voldoende tot 
goed! 
- We staan achter de bevindingen van de 
inspecteur en gaan aan de slag met de 
bevindingen van het rapport.  
- De inspecteur proefde hier op school een echte 
Elzenhagen spirit! 

3. Vaste punten op de 
agenda:  

 schoolplein (ruimte 
buiten 
school);gesprek 
4/3 met stadsdeel 
vz en wijkraad:  

 het gebouw,  

 verkeerssituatie,  

Verkeerssituatie:  
Wim heeft gesprek gehad met stadsdeel. De 
gevaren in verkeerssituatie worden erkend. Er 
zijn geen toezeggingen gedaan.  
Verkeerssituatie is een belangrijk punt bij veel 
scholen in Noord. Meerdere MR-en gaan hier 
over praten en er wordt waarschijnlijk een 
enquête uitgezet.  
De verkeersouders willen weer nieuwe acties 
gaan houden hier op school. 
 
Schoolplein:  
Wim heeft bij het Stadsdeel benadrukt dat wij 
graag en voetbalplein + tuin willen behouden. 
Samen met de wijk moeten we er voor zorgen 
dat het een noodzaak wordt. 
 
Gebouw:  
Wim gaat zich de komende periode weer richten 
op het gebouw. Wordt vervolgd! 

4. Tevredenheid enquête: 
uitkomsten. 

 Communicatie,incl 

Er is nog niets gecommuniceerd naar de ouders. 
Als MR moeten wij gaan nadenken over 
onderwerpen die wij graag willen bespreken.  
 



suggesties MR, naar 
ouders (op site?) 

 waar kunnen we 
vanuit MR mee aan de 
slag. Bijvbekendheid 
school doorPR 

 
PR: 
Wij willen ons richten op meer PR om Elzenhagen 
weer meer op de kaart te krijgen (mooie flyer 
met beknopte informatie)  
Meer gebruik maken van social media om de 
klant te bereiken. En vooral laten zien waar 
Elzenhagen voor staat en wat wij kunnen bieden. 
(Op Facebook zien ouders nu vaak kleine dingen 
die wij doen)  
De website wordt weer vernieuwd. Wij hebben 
veel hits en dat is heel positief.  
 
Brenda wil zich hiermee bezig houden en 
benaderen Anno er ook voor. Voor de 
zomervakantie moet er iets concreets zijn. 

5. ow-en die we volgens 
jaarplanning MR zouden 
bespreken: 

 Passend Onderwijs – 
concreet?  

 Schoolbeleid – 
concreet? 

 Jaarprogramma 
samen met formatie 
nieuw schooljaar (pas 
na inspectie van begin 
maart oppakken) 

 Financiën 

Passend onderwijs: 
Meer leerlingen met zorg op school. Profiel van 
onze school is nog niet duidelijk. Zijn ze op 
bestuursniveau mee bezig.  
De MR gaat het profiel bespreken als het 
bijgesteld is.  
 
Schoolbeleid:  
Bespreken wij nu ook in de anti-ruis kolom.  
Iedereen denkt na over onderwerpen die 
schoolbeleid nodig hebben en die wij moeten 
bespreken als MR.  
 
Jaarplanning + formatie: 
- In MT al een voorzet gemaakt. Tanja gaat de 
planning in elkaar zetten.  
- De formatie wensen worden geïnventariseerd.  
- Voor de meivakantie moeten de contouren er 
zijn. 
- Graag luizencontrole op de jaarkalender! 
 
Financiën: 
- De MR moet de jaarrekening en begroting 
inzien.  



- Rob maakt een afspraak met Wim. 
6. anti-ruis kolom: volgend 

onderwerp kiezen; auteur 
Kolom op de site zetten zodat men het snel kan 
teruglezen. 
Onderwerp: Wat doen wij in de pauze? 
Tanja schrijft de anti-ruis kolom en publiceert het 
in Elzenblad. 

7. eten en drinken Project of thema of voeding & gezondheid. 
Bewustzijn bij leerlingen maar ook vooral ouders.  
Kijken hoe wij dit met andere thema’s kunnen 
integreren.  
Gaan we hier schoolbeleid voor maken is de 
vraag en is er één lijn binnen de school? 

8. Gezamenlijke Cursus via 
VOO (opvolger van de 
startcursus)…, zie mail 
Patrick van 18/2 

We wachten op reactie van Anno.  

9. Gesprek met OV van 
vorige week 3/3 

Brenda en Rob zijn bij een bijeenkomst geweest. 
De OV wist niet goed wat een MR doet. Het was 
nuttig en willen graag een keer aanhaken bij een 
vergadering. OV is verzocht om onderwerpen aan 
te dragen voor MR.  

10.  Vervanging van docent 
groep 6; impact voor 
Techniek-initiatieven? 

Techniek staat even stil. Als er een nieuwe 
invaller is dan gaat Thomas weer aan de slag.  
Vorige week is er een bijeenkomst geweest met 
de ouders van groep 6B.  

11. WvTTK en Rondvraag Afscheidsdiner 23 juni 2015 
 

 


