
Notulen MR 1e vergadering schooljaar 2018-2019  
datum: 06-11-2018 

 
Aanwezig: Berdi, Hans, Jeroen, Lisanne en Thomas 
 
Opening 
Hans verwelkomt iedereen. Speciaal welkom aan Lisanne, zij komt mogelijk in de MR en 
wilde vandaag meedraaien. 
Laatste bijeenkomst in april 2018, dus al een hele tijd geleden. 
Vanaf deze bijeenkomst is Thomas de notulist. 
 
Actielijst 
4 actiepunten 
 

1) Veiligheid Vitruviusweg 
Hierbij gaat het met name over het parkeren en de oversteek bij de Oude Boschebaan. Dit is 
een terugkerend punt en blijft op de actielijst staan. Op dit moment is de school bezig met 
brigadiers. Er komen alleen brigadiers als ze er iedere dag staan. 
Parkeren blijft een punt, echter gaat de focus naar nieuwbouw en is voor de nieuwbouw de 
oversteek bij de Oude Boschebaan van meer belang. 
Een van de nieuwe ouders op de school is gebiedscoördinator. Samen wordt gekeken naar 
de veiligheid met betrekking tot verkeer. Later meer over dit punt bij het kopje nieuwbouw.  
 

2) Foto’s MR 
Foto’s staan nog niet op de website. Thomas stuurt Ramses en Nienke een mail voor de 
foto’s. Of deze gevonden kunnen worden en of deze geplaatst kunnen worden op de 
website. 
 
Hans geeft aan dat de notulen niet op de website terecht komen. Vanaf nu wordt de notulen 
doorgestuurd naar Nienke (n.noordhoek@skpo.nl), zij zorgt ervoor dat de notulen op de 
website komen. 
 

3) Rapporten 
Komt later uitgebreider terug 
 

4) Prestatiegebieden 
Wordt doorgeschoven naar januari. John wordt uitgenodigd om hier wat over te vertellen. 
 
Mededelingen 
 
Mededelingen OR 
Niemand is aanwezig om vanuit de OR te spreken. 
Berdi geeft aan dat de OR van de Elegast en Vitruviusweg zijn samengevoegd. 
Jaklien is vanuit het team aanspreekpunt en evenementencoördinator, hiervoor wordt ze een 
halve dag gefaciliteerd op school. Woensdag wordt vaak gebruikt als vergaderdag. 
Activiteiten worden samen geregeld met de OR. Leerkrachten zijn hierbij ondersteunend. 
 
GMR 
 
Bram is er geweest. Hij gaat vanuit de MR. Nu afwezig, we hebben een mail ontvangen. 
 
MR Schoolzaken 
 
Uit eten verzetten we naar begin januari. Hans zet een datumprikker uit. Hand heeft Bas en 
Ellen gemaild, nog geen respons. 
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Vergoeding MR-leden 
 
MR-leden (ouders) hebben formeel recht op een kleine vergoeding. De laatste jaren hebben 
we hiervan afgezien, maar elk jaar stellen we de vraag opnieuw. Ook dit jaar zien we ervan 
af. 
 
Jaarplanning 
 
De jaarplanning van de MR is geactualiseerd voor 2018/2019. Op de jaarplanning staan de 
onderwerpen die jaarlijks terugkomen en is daarmee een leidraad voor de agenda. 
 
Nieuwbouw 
 
Berdi is erg druk met de nieuwbouw, nu vooral met de ‘bemonstering’. 
 
Medio september is de keuken uitgekozen, wordt toegelicht in de mr-vergadering 
 
Momenteel druk rondom speelplein en onderwijsplein. Speelplein in samenwerking met 
Anouk (ivm studie) en kinderen en ouders hebben hierin ook inspraak. 
 
Studiedag is voor het onderwijsplein een vlekkenplan gemaakt in samenwerking met 
Rienders. 
 
Wens om de speelplaats groener te maken. Twee partijen maken offertes. 
Duidelijk aangegeven dat het speelplein van V hergebruikt moet worden. 
Loopt een verzoek bij Hevo voor het meenemen van trottoirs, hekwerk en beplanting. 
 
Leerkrachten hebben schoolbezoeken uitgevoerd en er zijn leerkrachten op studiereis 
gegaan (incl. onderwijs in combinatie met nieuwbouw). Input komt terug tijdens de studiedag 
van 6 december. 
 
Nieuwbouw verkeersplan 
 
Er is een open bijeenkomst geweest waar ouders mochten komen. Er zijn 2 ouders geweest 
bij deze bijeenkomst. Vanuit deze bijeenkomst is er een groep samengesteld. Zij gaan 
voornamelijk kijken naar de Witloxstraat en de Gerretsonlaan. 
Bij de Witloxstraat gaat de stoep eruit en er komt een ophoging. Ruimte voor ouders om te 
parkeren. Aan de Gerretsonlaan komt bij de uitgang van de school een drempel met daarop 
een zebrapad. Daarbij komen er ook signalen dat er een school staat. 
Berdi heeft het liefst dat er bij de ingang van de school invalideplekken komen om ruimte te 
houden in geval van calamiteiten. Dit is nog een proces. 
Er wordt over nagedacht om zeker in het begin gebruikt te maken van de buurtpreventie ivm 
het parkeerbeleid. Ook dit is een proces. 
 
Privacy wetgeving 
 
Pieter Dijksterhuis is de bovenschoolse ict’er. 
Pascal ….. regelt AVG voor zijn beroep. Freelance werkzaam voor SKPO. 
 
Skpo is goed bezig. Niet alles is afgetikt maar we lopen op schema. Vragen kunnen gestuurd 
worden naar Pascal. Nu loopt er een vraag met betrekking tot bewijslast filmmateriaal voor 
studenten. Opleidingen vragen hier nadrukkelijk om. 
Als school lopen we tegen de toestemming aan. Foto’s maken in de klas mag niet meer door 
ouders.  
 



Advies voor de school is om bij 1x nee, alles te beschouwen als nee. Zo voorkom je 
mogelijke fouten en extra werkdruk. Dit wordt nog gecommuniceerd in het Korenaarbulletin. 
 
Ouders mogen officieel geen foto’s maken in de groep of op het schoolplein. Dit komt terug 
in het Korenaarbulletin. 
 
Skpo gaat in de toekomst komen met het versleutelen van berichten. 
 
Als school lopen we goed op schema en volgen we de adviezen op. 
 
Rapporten 
 
In september hebben we de puntjes op de i gezet met betrekking tot de 
kennismakingsgesprekken. Onder anderen dat kinderen aanwezig mogen zijn en het digitaal 
inschrijven. 
 
Nu gaat de focus van dit jaar naar het ontwikkelen van een nieuw kleuter/vuursteen rapport. 
 
Rondvraag 
Datumprikker voor het etentje wordt uitgezet door Hans 
 
Lisanne vond het interessant 
 
Vergadering is afgesloten om 21.19 uur. 


