
 Notulen MR 
  

 Datum:  Aanwezig: Pim vd Wal, Ahmet Hitou, Yvonne Markerink, Henk ten Hoeve, Erika Huffels 
Afwezig: Ahmet Boudarra, Ronald (file) 

 Doel van de vergadering:  

 Agendapunt: Notulen:  Acties: 

16.30 Opening De nieuwe leden Pim, Ahmet H en Yvonne worden 
welkom geheten. We doen een kort rondje om 

kennis te maken met elkaar. 

 

16.40 Vaststellen notulen vorige  
vergadering. 
 

- Notulen zijn goedgekeurd. 
- Pim heeft een vraag over de procedure van 

het schoolzwemmen. Henk geeft uitleg. Het 
protocol is duidelijk maar inhoudelijk is het 
minder duidelijk. (bericht vanuit het zwembad 
over het extra oefenen in de herfstvakantie 
voor kinderen die het diploma niet dreigen te 
halen). 

- Pim heeft een vraag over het achteraf 
bespreken van de schoolgids. Henk legt uit dat 
de schoolgids herschreven is. De grote lijnen 
zijn duidelijk. De overige zaken worden tijdens 
deze vergadering besproken. 

- Aan Ronald vragen hoe het zit 
met de inhoud van het 
schoolzwem-programma). 

- Verduidelijking alle afspraken 
rondom schoolzwemmen naar 
ouders toe. En veel vroeger 
melden. 

16.50 Goedkeuren jaarverslag 2017-
2018 

- Het jaarverslag wordt goedgekeurd. ( Is 
slechts vluchtig doorgenomen, niet alle 
vragen kunnen stellen in Algemeenheid wel 
goedgekeurd, Pim) 

Wegens planning te weinig tijd 
om volledig te bespreken. Pim 
wil een paar punten nog nader 
aanhalen op later moment. 

17.00 Schoolgids 2018-2019 
Inhoudelijke bespreking 

- Pim doet de suggestie om de punten 1.14 
(concept) en 1.6 (systeem) samen te voegen. 

- Volgens Pim zou punt 1.6.3 kunnen vervallen 
(overlap met 1.6) 

- Vragen en opmerkingen 
doorspelen aan het MT. 



- Suggestie om bij 1.7.3 toe te voegen: groep 3: 
Zoem en Bloon. Groep 4 bloon 

- - Vraag Pim bij 1.85:in hoeverre hebben ouders 
inzage in Scol als hun eigen kind gepest 
wordt. We vragen ons af om dit kan met de 
nieuwe wetgeving rondom de bescherming 
van de privacy. We spelen de vraag door aan 
Ronald. 

- 1.8.7: Pim vraagt hoe er om gegaan wordt met 
de “Lentekriebels”; in welke mate er rekening 
gehouden wordt met de normen en waarden 
van ouders omtrent dit onderwerp.  
Erika legt uit dat er vorig jaar tijdens de 
ouderbijeenkomst voorafgaand aan de week 
van de Lentekriebels informatie is gegeven 
door een medewerkster van Al Amal. Ouders 
worden ook gestimuleerd om de website van 
de Lentekriebels te bezoeken zou dat zij zich 
een beeld kunnen vormen van de inhoud van 
het programma. 
Verder wordt jaarlijks voorafgaand aan de 
week van de Lentekriebels in het team 
besproken hoe we omgaan met dit onderwerp 
en welke lessen we geven uit het programma.  
 
Algemene opmerking van Pim: begrippen zijn 
vaak best ingewikkeld voor sommige ouders. 
Tip: begrippenlijst toevoegen aan de 
schoolgids? 
 
Volgende vergadering gaan we verder met 
het bespreken van de schoolgids. 



17.25 Rondvraag Pim: Vindt de informatievoorziening naar de ouders 
via Social Schools vaak aan de late kant. (soms door 
technische oorzaak, soms wat laat). 
Tip: wanneer er wijzigingen zijn op de website: geef 
dat door aan de ouders via Social Schools zodat zij 
de website kunnen bekijken. Realiteit is dat de 
meeste ouders maar hooguit 1 a 2 keer per jaar naar 
de website kijken en dus veel berichten zullen 
missen. 
 
Yvonne: spreekt waardering uit voor de wijze 
waarop er vergaderd wordt in de MR. 
 
Ahmet H:Zag deze vergadering als mogelijkheid om 
af te tasten hoe er gewerkt wordt in de MR. Hí j sluit 
zich aan. 
 
 

 

Controle technische 
mankementen, en beter 
inplannen meldingen. 

17.30 Sluiting  Henk stelt voor om de vergadermomenten op 
dinsdagen in te plannen van 16.30 – 17.30 
 

- Henk maakt een voorstel van 
vergaderdata. 

   
 

 

    
 

    

 

 


