
Agenda MR vergadering 17 juni 2020 om 19.30-21.00 uur. 
 
Aanwezig: Menke , Elske (voorzitter), Judith, Cecilia, Julia, Annelies 
Afwezig: Annemiek met bericht 
  

1. Welkom online via teams 
 

2. Mededelingen nee 
 

3. Ingekomen stukken  post svp. 
Notulen voortaan met actiepunten. Notulen via Sander op website. Actie Annelies mailt 
sander.duijm@ksu-nl. Alle notulen van afgelopen keren. 
Aanvulling: groep 8 wel op kamp! 
 

4. Personeel 
Van 2 collega’s wordt afscheid genomen . Nieuwe aanwinst van stagiaire, via gulden 
middenweg traject. Begeleiding vanuit team. Cecilia aan het werk. Patrick deels aan het 
werk. Carla doet deel vervanging.  
 

5. Huisvesting 
Plan architect. Lokalen groter dan de huidige lokalen. Onhandiger met hoeken. Nieuwste 
versie: keuken boven en beneden. Extra koelkast voor bso. Meer kastruimte ingetekend. 
Wanden boven glas, onder bergruimte. Proces loopt goed.  
Geen info over schoolplein, fietsen.  3 week bouwvak. Plan is voor herfstvakantie klaar. 
Serverkast verhuizen in herfstvakantie. Week na herfstvakantie over. Wevelaan leeg 
onder schooltijd. Verhuisbedrijf.  
Overleg Menke en aanwonenden nog niet gedaan. Wordt brief, actie Menke . Met 
wijkagent om tafel. Corona proof. Voorzitter MR plaatst bericht op social school over 
goed verloop. Actie Annemiek.  

 
6. Risico-inventarisatie (RI&E) 

Extern bureau heeft indeling gemaakt. Rondje gelopen. Verslag van aandachtspunten. 
Annelies wordt preventiemedewerker en houdt I&R bij. Overleg met 
vertrouwenspersoon. Hoe wordt dit bijgehouden? PDCA cyclus? Volgt. Actie Annelies.   
Co2 meter, nu door ventilatie systeem beneden. Boven? Beneden vaak koud. Of heel 
warm. Door openen ramen en deuren wel te doen. Plan voor update? Graag aandacht 
van team. Voor corona veel handen wassen en ventileren. Luchtbehandeling los van 
bouw. Niet wachten op aanvraag subsidie. Huisvesting bovenschool kan dit betalen. 
Verwarming is al veel aan gedaan. Komt terug na verhuizing, agendapunt na de zomer.  
Ronde door school met MR lid er bij. Jules meldt zich aan.  
 

7. Formatie 
Knelpunt was tekort bij kleuters. Meerdere mensen 5 dagen. Maandag formatie online. 
Groep 3 en 6 klas indeling nog niet duidelijk. Pas 1 juli definitief. In 2 tempi, maandag 
mailing 1.  
 

8. Ouderbijdrage 
Bedrag verandert niet. Blijft eenmalige inning. 2 punten: 1: Transparant maken wat we 
doen. Positief labelen: Flexibele schil. Punt 2: club collect wordt wizz collect. Wanneer 
communiceren? Bij bericht over formatie, dus maandag. Actie Elske 



 
9. Trakteren 

Veel rituelen bij de kleuters. Sommige oudere groepen ook op stoel en zingen. 
Fruitspiesjes mogen niet meer i.v.m. corona. Moet verpakt. Stond in noodmaatregel. 
Geen speelgoedjes. berichtje in Paulus post begin schooljaar. Actie Menke.  
 

10. Verkiezingen MR 
Annemiek na zomer uit MR. wervingstekst hergebruiken op social schools. Mogelijkheid 
van aanmelden. Bij meerdere aanmeldingen stemmen. Eind volgende week op social 
schools. Actie Elske. Evt. stemmen begin nieuw schooljaar.  Uit eten met MR incl nieuw 
lid. Voor teamleden ook vervanging nodig? Annelies en Cecilia zoeken uit 
 

11. Thuisonderwijs/ opstart/ Corona-maatregelen 
Advies MR: Open communiceren over evt. positeve corona testen. Regels voor kleuters 
versoepeld.  
 

12. GMR 
Geen bericht. Annelies vraagt om update.  
 

13. Terugkoppeling OV 
Maandag vergadering, technische storing. Geen grote agenda. Hele bestuur in een keer 
vervangen lijkt niet handig. Advies vanuit MR: niet gehele DB in een keer vernieuwen. 
Actie Elske.  
 

14. Rondvraag 
Schoolgids afstemmen. Volgt. Weinig wijzigingen MR moet goedkeuren. Volgende week. 
Actie Menke.  
Paulus website foto’s niet allemaal goed. Aanpassen, ook MR deel.  Actie Menke.  
 
Sluiting uiterlijk 21.00 uur.  21uur10 eind.  
 
 
Actiepunten:  

1. Alle Notulen via Sander op website.     Actie Annelies 
2. MR plaatst bericht op social school over goed verloop.   Actie Annemiek.  
3. aanwonenden nog niet gedaan. Wordt brief.    Actie Menke 
4. R&I Hoe wordt dit bijgehouden? PDCA cyclus? Volgt.   Actie Annelies 
5. Communiceren ouderbijdrage? Doel is maandag.   Actie Elske 
6. Trakteerbeleid- berichtje in Paulus post begin schooljaar.  Actie Menke. 
7. Info verkiezing MR Eind volgende week op social schools.  Actie Elske 
8. Update vanuit GMR.        Actie  Annelies  
9. Paulus website foto’s niet allemaal goed.     Actie Menke 


