
MR vergadering 
 
Datum: 30 mei 2017 
Aanwezig: Rutger Sibma (vz), Fenny de Lange, Annemarie Veldman, Mariëlle Jansen, Liesbeth Otten en Daphne Vos (not) 
Afwezig m.k.: Marielle Roelofsen  
 
 

Agendapunt Bijzonderheden 

Opening Opening door Rutger 

1. Nadere agendering ● Niet meer punten 

2. Mededelingen Fenny 

● IKC (als vast punt op de agenda); verloopt voor nu goed, de druk dat de leegstand opgevuld 
moet worden is er af wat de samenwerking bevordert. Lokalen worden verhuurd 
(kinderfysiotherapie, logopedie en eventueel diëtiste en PSZ van De Cirkel, allemaal op de 
kinderen gericht) 

● O4NT (standaard op de agenda); roostermakers zijn aan de gang voor de planning, er is 
informatie gedeeld in de Stuifm@il, ouders krijgen een overzicht van de stamgroep van 
alleen hun eigen kind(eren) per brief.  Op de website nu zichtbaar 

3. Activiteitenplan met Fenny 
● Incidentenprotocol; welk document bedoelen we nu precies?  
● Formatie; we hebben nog iets te veel formatie met toestemming van het Bestuur, maar er 

zijn ook meer nieuwe aanmeldingen niet alleen de normale instroom 
4. Actiepunten met Fenny ● Bijgewerkt op de actielijst 

5. Notulen d.d. 10 april 2017 

● Hoe gaat het met de leerlingenraad? Gaat heel leuk, hebben wat behoefte aan structuur, 
maar hebben hele leuke ideeën. Leuk een stukje in de Stuifm@il 

● Elise gaat Liesbeth waarnemen ten tijde van het zwangerschapsverlof 
● Hesjes gaat Fenny bestellen met het logo van De Huve, er komt waarschijnlijk een nieuw 

logo die beter past bij de ontwikkelingen 
● Veiligheidspop wordt door Liesbeth aangeschaft 
● Verzekeringskant van de IPad overeenkomst wordt nog nader uitgezocht 

6. Ingekomen post GMR: 
● Fusie SBO scholen 
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● Pauzetijd extra aandacht  
● Actie mbt werkdrukverlichting en meer salaris (ook FB actie, maar eventueel ook staken) 
● Verkiezingen zijn twee leden benoemd en ze hebben nog leraren nodig 

Overige: 
●  

7. Ingebrachte punten ● Nieuwe vergaderdata plannen, 1 week eerder dan de GMR 

8. Rondvraag 
● Stukje Stuifm@il; Daphne zal Fenny vragen of zij een stukje wil schrijven over dein vulling 

van de lege lokalen, het is goed en belangrijk dat ouders dat weten en iets waar school heel 
trots kan zijn dat dat lukt. 

9. Sluiting  Sluiting om 20.15 uur 
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ACTIEPUNTEN  
Wie Wat Status 
Allen Alert blijven op de werktijden van de leerkrachten (wordt 

binnen de GMR besproken).  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) 

 

Fenny Gemeente spreken over signalering bij school ivm veiligheid 
rondom parkeerplaats aanvliegen met de andere scholen hier 

 

Rutger Ongevallen protocol linken aan Parnassys  
Liesbeth Christien vragen naar vergaderdata GMR  
Daphne Fenny vragen stukje in Stuifm@il over vulling van het pand  
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