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Notulist: Marleen Oude Geerdink

Aanwezig

Rutger, Annemarie, Egbert, Marthe, Elise, Susan en Marleen

Opening

Egbert leest aan de start van de vergadering 2 Korinthe 1:3, waarin we lezen over God
die van mensen houdt en hen moed wil geven. Egbert bidt om Gods zegen.

Goedkeuring notulen

Er zijn de vorige vergadering geen notulen gemaakt. Er is inhoudelijk vorm gegeven aan de
ouderenquête.

1. Mededelingen Rutger

● School is maandag 08-02-2021 dicht geweest i.v.m. winterse weer. Ouders reageerden
hier over het algemeen goed op.

● Toetsen gaan we pas na de voorjaarsvakantie afnemen. Hier gaat school de tijd voor
nemen.

● Rutger geeft aan de uitkomsten van de ouderenquête te willen gebruiken om voor
het nieuwe jaar het onderwijssysteem te upgraden.

● Rutger heeft formatiegesprek gehad. Dit zag er positief uit. We hoeven niet in te
leveren, ook niet met de ambulante uren.

2. Ouderenquête

Eerste reactie op de (voorlopige) enquête. Rutger gaf aan dat het misschien een optie is
om midden- en bovenbouw te splitsen. Hier hebben we niet voor gekozen om het
‘behapbaar’ te houden. Mathe gaf aan dat de enquête nog wat aan de oppervlakte is. Ze
mist wat ruimte om opmerkingen te kunnen geven. Dit gaan we toevoegen. Er moet veel
aandacht komen voor het onderwijssysteem.

Elise en Marleen schrijven de inleidende stukjes voor de enquête. Marleen maakt de
enquête samen met Mark (ICT).



3.Kledingvoorschriften

Arbo veiligheid en duurzaamheid wordt de vervanging van bovenstaande thema. Hierin
komen o.a. alcohol en verdovende middelen aan bod, maar ook kleding. Rutger gaat het
document waarin de nieuwe voorschriften staan delen met de MR. Hierbij is het gedeelte
huisregels PCONT specifiek. De taak van de MR is om er kritisch naar te kijken en op- en/of
aanmerkingen met Rutger te delen.

Rondvraag

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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