
MR vergadering 
 
Datum: 28 november 2016 
Aanwezig: Rutger Sibma (vz), Mariëlle Jansen, Fenny de Lange, Annemarie Veldman, Mariëlle Roelofsen, Liesbeth Otten, 

Deciana Leferink vanuit de OV (gast) en Daphne Vos (not) 
Afwezig m.k.: nvt 
 
 

Agendapunt Bijzonderheden 

Opening Opening door Rutger, welkom aan Deciana 

1. Nadere agendering ● Punt Annemarie over parkeren toevoegen (was vooraf aan Daphne gemaild) 

2. Mededelingen Fenny 

● IKC (als vast punt op de agenda); geen nieuws 
● O4NT (standaard op de agenda); Fenny heeft een voorbeeldovereenkomst gebruik Ipad 

meegenomen om eens te zien hoe dit er uit kan komen te zien. Fenny mailt dit nog na de 
vergadering. Terugkoppeling volgende vergadering. 
Wekelijks informatie in de Stuifm@il korte krachtige stukjes. Leest iedereen het nog na al die
weken? Oudergeleding polst dit onder de ouders. 

3. Activiteitenplan met Fenny 
● Begroting 2017; opbrengsten zijn vergelijkbaar met afgelopen jaar. Begroting 2016 

doorgenomen, overschrijding m.n. door ICT middelen, deze zijn akkoord bevonden door het 
bestuur. 

4. Actiepunten met Fenny Geen verdere punten ter bespreking met Fenny 

5. Notulen d.d. 24 oktober 2016 ● Er is uiteindelijk geen terugkoppeling gekomen in de Stuifm@il, vanaf nu gezamenlijk 
opstellen 

6. Ingekomen post 

GMR: 
● Notulen GMR vergadering 5 november; Mariëlle J zal een samenvatting maken en aan allen 

mailen 
Overige: 

● Daphne heeft de OV gemaild of zij onze mail hebben besproken (21112016); is reactie 
opgekomen, punt leerlingenraad is geagendeerd voor de vergadering 
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7. Ingebrachte punten 

● OV inbreng; laatste jaar voor Gerlinde en Deciana, men is op zoek naar opvolging, 
functie van voorzitter en penningmeester worden vacant. Veel aanmeldingen vanuit de 
ouders (hulpouders en leden), dat werkt goed! Extra inkomsten bij startdag en 
bioscoopavond, dit ter vervanging van het oud papier, dekt niet volledig de opbrengsten.  
Leerlingenraad is kort besproken binnen de OV, Mariëlle R licht het toe. Hoe komen we 
tot een betrokken ouder die dit wil begeleiden/coachen. Vanuit de OV is dit bijna niet 
haalbaar omdat zij al veel voor school doen. Zou de vrijwilligster dit niet willen, zij is er 
elke woensdag en is oud-leerkracht. Goed idee! Liesbeth gaat haar het vragen. Wat is 
het budget? Er zal geld gereserveerd worden door de OV, de leerlingenraad moet een 
voorstel presenteren aan de OV inclusief kosten en daar wordt gekozen of dit akkoord is 
of niet. Daarnaast kan de leerlingenraad ook bij de OV komen voor tips over hoe je iets 
organiseert. 
Mariëlle R heeft in het oorspronkelijke stuk aangepast, die zal Daphne aanvullen en 
verspreiden. 

● Parkeren bij de Karekiet; is niet altijd even veilig, kunnen we hier wat in doen? 
Bewustwording, signalering (Fenny), in de Stuifm@il (Annemarie), pleinwacht op de 
parkeerplaats voor een tijd, flyers; eea wordt ook besproken in het team om te kijken of er 
meer mogelijkheden zijn. 

8. Rondvraag 

● Stukje tbv Stuifm@il gezamenlijk opstellen;  
OV is aangeschoven 
Leerlingenraad 
Begroting 

9. Sluiting  Sluiting om 20.05 uur 
 
 
 

ACTIEPUNTEN  
Wie Wat Status 
Allen Bewaken hoe onderhoud school gewaarborgd wordt ; zonneschermen worden 

vervangen, plafonds worden vervangen die niet netjes meer zijn, er wordt wat 
geschilderd en de toiletten worden nu wel aangepakt. 

Grootste deel is gereed 

Allen Alert blijven op de werktijden van de leerkrachten (wordt binnen de GMR besproken).  
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Met name straks als O4NT ingevoerd wordt zal dit extra’s vragen. 
Rutger Handleiding maken voor de website en up to date maken (Stuifm@il)  
Mariëlle J Samenvatting GMR notulen verspreiden onder de MR  
Liesbeth Vrijwilliger vragen voor coaching van de leerlingenraad  
Leraren Bespreken voorstel leerlingenraad in het team met de daarbij horende planning   
Daphne Aanvulling stuk leerlingenraad en verspreiden  
Liesbeth Fenny vragen of zij met de Gemeente kan spreken over signalering bij school ivm 

veiligheid rondom parkeerplaats 
 

Annemarie Stukje schrijven voor Stuifm@il ivm veiligheid parkeerplaats  
Leraren Bespreken in het team voorstel pleinwacht tijdelijk op parkeerplaats ivm monitoren 

veiligheid, kijken of er in het team nog ideeën zijn 
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