
 

 

 

NOTULEN – MR VERGADERING 16 JANUARI, 19:00-21:00 

Locatie: Zandstraat 
Aanwezig: Carin van Zitteren, Marjon Dozy, Eefke vd Wijst en Ingrid van den Heuvel 
Afwezig: Vasco Werners 
Gasten: Lidwien Storimans, Leerlingenraad 

1. Opening en vaststellen agenda 

MR heeft de agenda vastgesteld en goedgekeurd. 

2. Vaststellen notulen vorig overleg 

MR stelt notulen vast. 

3. Leerlingenraad 

De leerlingen van de leerlingenraad hebben zich voorgesteld en aangegeven waarom ze graag bij de 

ledenraad betrokken wilden zijn. We hebben gesproken over welke verbeteringen de leerlingenraad graag 

zou zien bij de Harlekijn. Verschillende ideeën werden geopperd: meer sport / groter voetbalveld / hal 

gezelliger en buiten meer toestellen / staand wc / basketbalnet / gastlessen / huisdieren / fietsenrek voor de 

kleuters en muur voor thema’s. zonnepanelen maar die zijn er al       meesten wilden nog een 

pingpongtafel. Nieuw kunstgras / schommels / met verf tijdelijk voetbalveld maken tijdens de verbouwing / 

basketbalnet / ouderlijk toezicht bij pauzes ivm ruzies (grotere pesten kleinere van groep ½) vooral in de 

grote pauze: wordt gezegd dat er opgelet wordt, maar kinderen hebben het gevoel dat er niks mee gedaan 

wordt. / stoffen banken vervangen voor houten banken ivm gaten. Meer Pmd bakken; deze zijn inmiddels al 

binnen maar moeten nog in gebruik genomen worden.  

Kinderen hebben bovenstaande besproken met Lidwien en mss kunnen de kinderen ook actie opzetten om 

zuinig te zijn op de spulletjes op school.  

De leerlingenraad is nog niet heel zichtbaar voor de andere kinderen op school; we hebben samen al wat 

nagedacht hoe dit te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door in klassen te vertellen over deze vergadering 

over wat besproken is in MR: 

• Niet pesten op schoolplein 

• Houdt school netjes: ben zuinig op spulletjes 

• Spreek elkaar aan op gedrag 

• Maak de leerlingenraad zichtbaar voor andere kinderen: open podium / rond de klassen 

• Ideeënbox   

Ze gaan hier verder zelf mee aan de slag. 

 

4. Mededelingen  

a) Directie  

➢ Global Exploration: op donderdag 6 februari organiseren we een interculturele dag voor 19 

basisschoolleerlingen uit China. 6 ouders hebben zich aangemeld. We zijn nog op zoek naar 2 a 3 

gastgezinnen.  Eindhovens dagblad en Mooi Son en Breugel zijn uitgenodigd. 

➢ Voortgangsgesprek kwaliteit: op 9 januari is Peter Tijs op De Harlekijn. Onderwerp van gesprek is ons 

jaarplan. 

➢ Prowise Go: op 6 (en uitloop  7) februari wordt ons wifi netwerk vervangen. Er komen meer accesspoints 

dan er nu zijn, wat ervoor zorgt dat het netwerk verbetert. De overgang naar Prowise Go vindt plaats 

op maandag 10 februari, onze studiedag. Dan wordt er ook een korte kickoff training gegeven.  

➢ Studiedag: op maandag 10 februari hebben we een studiedag. De cultuurloper, de analyse van de M 

toetsen, Prowise GO en de formatie 2020-2021 staan op de agenda.  



 

➢ Staking: Beide dagen blijven we gesloten. Op vrijdag 31 januari wordt vanuit SKPO een centrale actiedag 

georganiseerd waarbij de vraag centraal staat hoe wij om kunnen gaan met het lerarentekort. BSO 

tijdens de staking op donderdag pas vanaf 13 uur hier op school. Vrijdag weet de BSO nog niet waar ze 

zijn. Ouders moeten zich bij de BSO zelf aanmelden en afmelden.  

➢ Begroting: inmiddels is deze door het college van bestuur goedgekeurd. Er is een aanpassing gedaan die 

ongunstig is voor school. De 1 % regeling geldt alleen voor dit schooljaar. Dus 7/12 van het totaal bedrag. 

Dit maakt dat de begroting negatiever wordt.  

➢ Opendag: zaterdag 21 maart 

 

b) OR 

Begroting ouderbijdrage: advies van MR naar ouderraad gegaan: zij moeten nadenken hoe het gat te 

dichten / binnen budget te blijven. Die is geweest: conclusie veel meer uitgegeven aan schoolreis. 

Klein gat nog over; dat is voor nu prima.  Kascontrole al geweest: ja?  Er wordt een nieuwe 

penningmeester opgeleid en mogelijk ook iemand voor kascontrole aangesteld.  

Er gaat nu veel geld naar het kamp: voorstel voor groep 8 iedere maand 5 euro meenemen naar 

school buiten ouderbijdrage om?  

Er kan mogelijk ook nagedacht worden over andere manieren van schoolreis: moet het allemaal naar 

dierentuin / pretparken? Zaak is dat men zich aan het budget dient te houden en dat dit bewaakt 

wordt.  

 

c) Team 

Geen mededelingen vanuit team: komen scholen kijken naar hoe de Harlekijn met nieuwe methodes 

omgaan. 

 

d) GMR 

Eestvolgende GMR vergadering is op 30 januari = stakingsdag en meeste hopen dat het wel doorgaat 

om samen met ouders te kunnen sparren over hoe om te gaan met het lerarentekort. Hoe kun je 

dingen anders inrichten omdat vermoedelijk het tekort niet opgelost gaat worden op korte termijn. 

 

5. Begroting ouderbijdrage 

Reeds besproken bij punt 4B 

 

6. Staking 30 en 31 januari en jaaruren:  

Gesproken over dat er pas laat gecommuniceerd is, hoe het ‘gat’ wat ontstaan is in de opvangmogelijkheid 

te vullen en de verantwoordelijkheden hieromtrent.  

Korein heeft beperkte recources en komt ouders en school tegemoet door de middagen op te kunnen 

vangen. Echter voor de ochtend blijft er een ‘gat’. School gaat ervan uit dat ouders een passende oplossing 

weten te vinden. Mochten er echt geen mogelijkheden zijn wil school meedenken over mogelijke oplossing. 

  

7. Brainport/21 century school / Blink 

De nieuwsgierigheid naar de nieuwe methodiek Blink bij andere scholen is gewekt en zij komen bij de Harlekijn 

meekijken hoe wij hier mee werken.  

8. Evaluatie kerstprogramma 

Zijn twee activiteiten mss te veel?  Andere scholen doen ook maar 1 activiteit. Dit is ook geevalueerd bij de 

leerkrachten onderling, echter zij vinden het zelf wel heel erg leuk en zien dit iet als extra belasting. De kinderen 

nemen zelf dingen mee voor het ontbijt dus met de extra belasting valt het reuze mee.  



 

 

9. Open dag 

Open dag van dit jaar is op 21 maart 

 

10. Ingekomen post:  

Er is geen ingekomen post.  

 

11. MR info in nieuwsbrief en op website 

- Leerlingenraad heeft verteld over wat ze al bereikt hebben en nog willen bereiken 
- Lidwien heeft mededelingen gegaan vanuit de directie. 
- Open dag is op 21 maart 
- Staking is besproken 
- De volgende vergadering is 16 januari. 

12. Rondvraag 

Er heeft niemand iets voor de rondvraag. 

13. Volgende vergaderingen 
Dinsdag 10 maart 

Maandag 20 april 

Woensdag 24 juni 


