
 

 

 

NOTULEN – MR VERGADERING 12 MAART 2019, 20:00-22:00 

Locatie: Zandstraat 
Aanwezig: Ingrid van den Heuvel, Annette van de Laar, Eefke van der Wijst, Vasco Werners, Marjon 

Dozy, Ingrid van den Heuvel; Jolanda Jonker 
Afwezig:  
Gasten: Lidwien Storimans 

1. Welkom 

Voorzitter heet ons allen welkom 

 

2. Opening en vaststellen agenda 

MR heeft de agenda vastgesteld en goedgekeurd. 

 

3. Vaststellen notulen vorig overleg 

        MR stelt notulen vast. 

4. Mededelingen: 

 

Directie  

 

- RI&E goedgekeurd: actiepunten worden opgepakt: grote punten: veiligheid (brandweer geweest 

en was op orde) en kanjer 

Ergotherapeut langsgeweest: Lage werkkrukken besteld  

Speelplein wordt 2x per jaar door externe partij beoordeeld: berg moet lager; matten liggen los; 

wordt verhard onder. Boomschors wordt aangevuld. 

- Hovenier gekozen; schaduwplekken en haagjes om verstoppertje te spelen; er komt een regenton 

- Keuken: in de zomervakantie 

- Thema: wereldse kinderen was specifiek voor groep 5 en 6; andere groepen hebben hier op 

ingehaakt. Nieuw thema vindt individueel voor de groepen plaats. Aandachtspunt: tussentijds 

informeren ouders over thema 

- Sjors sportief eerder meegegeven ivm tijdig kunnen inschrijven voor activiteiten 

- Doel is om voor einde van het jaar een keuze te hebben gemaakt voor een nieuwe methode: 

Pluspunt  of getal en ruimte junior. Ten opzichte van de huidige methode, biedt deze meer 

structuur en logica.   

- Open dag: 13 april: Vasco en Jolanda vertegenwoordigen de MR namens de oudergeleding 

- Schoolplan: welke maatschappelijke ontwikkelingen willen we iets mee: internationalisering (sluit 

aan bij brainport)/  

- Leerlingen aanmeldingen (5-10): veel vanuit sonniuswijk. Bloktempel heeft uitbreidingsplannen 

dus hopen dat kinderen wel naar Harlekijn komen en niet naar Bloktempel gaan. 

o Open dag: moeten we nog iets met inrichting van open dag?: groot contrast tussen 

sonnewijzer en harlekijn. Laat zien waar je kernwaarden liggen 

o Maak je zichtbaar voor nieuwe doelgroep; evt uitnodiging via social media. 

- Vragenlijst:  Oudervragenlijst wordt afgerond en rondgestuurd. 

- Carnavalsoptocht: goede organisatie; goede sfeer; hoge opkomst; geen hinder van 

voorbereidingen; beperkte opslag;  

- Schoolplan loopt af in 2018-2019. 2 sessies geweest; MR heeft instemmingsrecht en wil 

meegenomen worden in proces. Lidwien stuurt speerpunten. 

Oudergeleding organiseert nog apart een sessie om hierin mee te denken. 



 

- In mei uitsluitsel over verbouwing door gemeente. 

 

OR 

Vanuit de OR geen nieuws 

  

        Team 

- studiedag: waar ben je trots op; hier staan we voor; dit is kenmerkend => moesten ze foto’s van 

maken en in gesprek gaan hierover. / nieuwe koffiekamer geopend / trendanalyse citotoets  

inzicht: nieuwe rekenmethode wordt gezocht 

- zieken worden nu door eigen team opgelost 

- stagiaires gewisseld; komende weken komen ook nog snuffelstagiaires 

GMR  

- rondleiding gehad in de spaaihoeve: in achtse barrier (waren Jenaplan en hebben kritisch gekeken 

naar hoe gaan we onderwijs inrichten.  Gebaseerd op bezoek andere scholen en vanuit leerlingen 

gekeken waar behoefte aan was. geen aparte klaslokalen maar 3 grote ruimtes waarin iedere groep 

o.a. een eigen keuken heeft. 

- Inspectie geweest; verslag nog niet klaar 

 

5. Vragenlijst oudertevredenheid 

Zie mededeling directie 

 

6. Brainport / 21 Century 

Website mogelijk in Engels;  

 

7. Ingekomen post:  

Geen ingekomen post 

 

8. MR Informatie in nieuwsbrief en op website 

De volgende tekst zal opgenomen worden in de nieuwsbrief aan ouders: 

- Als MR gaan we actief meedenken aan het schoolplan i.v.m. instemmingsrecht 
- Vragenlijst oudertevredenheid wordt nog in concept doorgestuurd  
- MR is vertegenwoordigd op de open dag zaterdag 13 april 
- Studiedag is besproken 
- Er wordt gestart met de tuinverbouwing en zal naar verwachting gereed zijn voor de open dag 

 

9. Actiepunten 

- Zie actielijst 
 

10. Rondvraag 

- 
 

11. Volgende vergaderingen 
Dinsdag 21 mei van 20.00 – 22.00 
 
 
  


