Notulen MR-vergadering 10 september 2019
1. Opening met speciaal welkom aan Pim en Yvonne
2. Nieuwe samenstelling MR en takenverdeling:
Josca Heier
MR - oudergeleding (herkozen juni 2017)
Pim Hagen
MR - ouder geleding (vanaf juni 2019) Voorzitter
Erwin van Nielen
MR - oudergeleding (vanaf juni 2016)
Yvonne van de Velden
MR - personeelsgeleding (vanaf september 2019)
Suzanne van Boxmeer
MR - personeelsgeleding (vanaf september 2015)
Marieke vd Weideven
MR - personeelsgeleding (vanaf september 2018)
Maria Dekkers
GMR - personeelsgeleding (vanaf september 2015)
Dennis van Beers
GMR - oudergeleding (vanaf september 2017)
Suzanne heeft Doriene al gevraagd om het document in de gang aan te passen met de nieuwe
namen/foto’s.
3. Notulen juni 2019 zijn goedgekeurd en komen zonder de activiteitenlijst op de site
4. Doelen-aandachtspunten MR 2019/2020:
 Gezonde school met o.a. watertappunt voor op het schoolplein, waterflessen op tafel,
bewegen in de school, gezonde school, smaaklessen. Marjo gaat navragen of er
subsidie is voor een watertappunt en wat de voorwaarden zijn aan ‘de gezonde school’.
De smaaklessen zullen meegenomen worden door Vanessa.
 PR. Misschien moet het toch een aparte taak worden voor een personeelslid. Suzanne
vraagt dit na bij Mark.
Misschien kan de leerlingenraad soms iets aanleveren voor de Mooirooi-krant.
De PR rond de aanmeldingen van kleuters kunnen we er ook nog bijnemen.
 Het SDG-thema (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) waar we dit jaar aan gaan
werken binnen het leerarrangement is ‘armoede/gezondheid’. Misschien kan een fysio
of voedselbank hierover vertellen of kunnen we die bezoeken? We willen graag
samenwerking met bedrijven of personen buiten school. Kunnen ouders hierin iets
betekenen?
 Klimaat op school. Het blijft terugkomen op de agenda. Er is weinig budget, maar wat
kan er wel geregeld worden?
5. Rol ouderpanel komend schooljaar
Josca zal Frank benaderen of hij de enquêtes nog kan verzorgen via de schoolmail. Via hem
zijn ze avg-proof. De vorige enquête gaan we nog bekijken i.v.m. het thema gezondheid.
6. ARBO, vanuit RI van afgelopen schooljaar, zijn er nog aandachtspunten?
Het klimaat kwam daarbij terug, verder niks speciaals.
7. Mededelingen van:
Team/directie, directeurenberaad en bestuur
 Koersplan SKOSO en schoolplan: het format is bepaald. Voor 1 oktober gaat het naar de
inspectie. Het concept wordt binnenkort met het team besproken, daarna komt dit in de MR.
 Voortgang schoolplein: het verloopt traag i.v.m. al het overleg dat met de gemeente moet.
De wijkvereniging, Verbinding en Dichterbij zijn er al bij betrokken, de buurtsportcoach kan
er nog bij betrokken worden. De subsidieaanvraag ligt bij de provincie. Misschien kan er



nog een subsidie speciaal voor speeltuinen geregeld worden? De OV stelt ook geld
beschikbaar m.b.v. het schoolfeest en heeft wat geld gereserveerd. Het zou goede PR zijn
als ons schoolplein vlug een update krijgt.
Theater ‘Buurvrouw voedt je kind eens op’ volgt in september samen met school Kienehoef
in Mariëndael. Helaas is er niet veel animo vanuit ouders. Misschien kunnen de
klassenouders in hun app nog vertellen over de avond.

8. Contactavond
Afgelopen jaar viel op dat hierbij vooral leerkrachten en personeel Verbinding aanwezig waren.
Is einde van het schooljaar wel een goed tijdstip? Het doel van deze avond is om naast een
gezellige avond te hebben, elkaar ook beter te leren kennen. Voorstel is om de avond in
oktober/november te doen.
9. Punten voor de GMR
Punten uit de notulen over communicatie moeten nog meegenomen worden door Dennis en
Maria. Ze komen hierop terug.
10. Ingekomen stukken en uitgaande post: geen
11. Activiteitenlijst: zie in notulen. Erwin verzorgt een stukje voor de nieuwsbrief
12. Vergaderdata volgend jaar: (tijd 19.30 uur)
Woensdag 27 november 2019
Dinsdag 3 maart februari 2020
Woensdag 6 mei 2020
Donderdag 18 juni 2020
Data GMR
Maandag 23 september 2019
Dinsdag 10 december 2019
Maandag 2 maart 2020
Woensdag 13 mei 2020
Donderdag 25 juni 2020

13. Rondvraag: Erwin kan de MR-mail niet meer in. Marjo zal het nieuwe wachtwoord achterhalen.

