
 Notulen MR 
  

 Datum: 22 mei 2017 Aanwezig: Asha, Yeliz, Aysel, Gerard, Harmke, Liesbeth 
Afwezig: Ronald wegens privéomstandigheden 

 Doel van de vergadering: Opheldering rondom schoolgids, vaststellen jaarverslag en MR activiteitenplan 

 Agendapunt: Notulen:  Acties: 

19.00 Opening   

19.05 Vaststelling agenda -  -   

19.15 Vaststellen notulen vorige 2 
vergaderingen. 

- Notulen van 30 januari 
- Notulen van 10 april 

 

- Notulen 30 januari: goedgekeurd na wijziging 
dat MT verandert moet worden naar MR. En 
de nieuwe MR reglementen moeten nog 
gevraagd worden bij de KSU. 

- Notulen 10 april: De vraag komt of we nog iets 
willen bespreken over de vorige vergadering. 
Er zijn mailwisselingen geweest waarin 
voorstellen gedaan zijn om met externen rond 
de tafel te gaan. Harmke geeft aan dat het 
misschien verstandiger is om dit volgend 
schooljaar in te zetten vanwege kosten en 
nieuwe personeelsgeleding. Aysel stelt voor 
om informeel af te spreken tijdens afsluitend 
etentje om met Ilse erbij alles uit te spreken 
wat er is gebeurd. Dan kunnen we het jaar 
goed afsluiten. Harmke vraagt hoe Ilse hierin 
staat. 

- Jaarverslag: iedereen wilt toch graag 1 
jaarverslag. Harmke past het aan, stuurt het 
door. Op en aanmerkingen weer naar Harmke 
mailen, zodat het de volgende vergadering 
vastgesteld kan worden. 

- Gerard vraagt MR reglement 
op bij KSU. Asha past wijziging 
MT naar MR aan. 

 
- Harmke nodigt Ilse uit voor 

etentje. 
 

- Harmke past jaarverslag aan en 
mailt dit z.s.m. 
 

- Iedereen leest jaarverslag en 
op en aanmerkingen worden 
gelijk naar Harmke gestuurd, 
dan kan zij deze aanpassen 
voor de volgende vergadering. 
 

- Asha stuurt de juiste versie van 
de notulen door naar Dick 
zodat deze gepubliceerd 
kunnen worden. 



19.30  - Schoolgids 
Opmerkingen van de MR en 
antwoorden van MT worden 
besproken. 

- Gerard bedankt de ouders voor de inbreng 
van punten over de schoolgids. Er staan 
fouten in en daar hebben wij overheen 
gelezen. Fijn dat de ouders kritisch naar de 
schoolgids hebben gekeken. 

- De punten en antwoorden zijn besproken 
tijden de vergadering. 

- Uitgebreider besproken zijn: overstap groep 3. 
Er waren veel ouders die graag overstap in 
groep 3 wilden. Gerard en Liesbeth hebben 
toegelicht dat het een prijzige methode is en 
de subsidie er niet meer is. In het verleden 
bleek dat er maar weinig ouders naar de 
overstapbijeenkomsten kwamen, vandaar ook 
de keuze om het te stoppen. Dit zal verandert 
worden in de schoolgids. En overdracht van 
voorschool naar Schateiland. Gerard gaat 
navragen bij de voorschool op welke manier 
ouders toestemming geven om de overdracht 
met school te doen, want sommige ouders 
willen dit niet. 

- Harmke licht toe dat de anti-pest 
coördinatoren bezig zijn met het maken van 
protocol rondom pesten en gedragsregels. 
Zodra deze goedgekeurd zijn door MT zal 
deze ook door MR getoetst worden. 

- Asha vroeg zich af hoe het zit met beleid over 
hoofddoeken. Gerard licht toe dat hij dit niet 
mag verbieden, maar gaat wel met ouders in 
gesprek over het dragen hiervan. Er zijn 
weinig kinderen die op dit moment een 
hoofddoek dragen en Gerard legt uit dat het 

- Gerard vraagt na bij 
voorschool op welke manier 
ouders toestemming geven 
voor een overdracht naar 
groep 1. 



zou kunnen dat kinderen met een hoofddoek 
gepest zouden kunnen worden, omdat ze dan 
de enige in de groep zijn bijvoorbeeld. 

20.00 Rondvraag – mededelingen - Gerard komt met een voorstelbrief over het 
zwemmen. De ouders zijn akkoord met deze 
brief. Vinden dat de juiste informatie erin 
staat en een goed voorbeeld. Hierdoor zullen 
ouders beter begrijpen hoe het komt dat deze 
beslissing genomen gaat worden. 

 

 


