
  

Notulen  vergadering 12 oktober 2019 (201920-03) 
 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: leerkrachtenkamer de Bijenkorf 
 
Afwezig: Elmi en Johan 
 

1. Opening 
2. Vaststellen notulist: Kitty 
3. Mededelingen vanuit de voorzitter (Paul) 
4. Ingekomen post (Sofie) 

Er is een MR Passend onderwijs Eindhoven opgericht. Zij zijn zoek naar een contactpersoon 
bij de MR van reguliere scholen.  Sofie heeft zich daardoor opgeworpen. Er is een uitnodiging 
om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst Passend Onderwijs Eindhoven in maart.  
AP: wordt opnieuw besproken in de voorgaande MR vergadering van februari 
 

5. Uitgaande post (Sofie) 
Geen 
 

6. Vaststellen notulen vorige vergadering (Kitty/Paul) 
Akkoord. 
 

7. Check actiepunten vorige vergadering (Paul) 
 

- Betreft AP 3 en 7: Laika informeert bij SKPO of er een tevredenheidsenquete wordt uitgezet 
dit jaar en plkusklas.  

- Reactie Laika: Er wordt dit schooljaar een kwaliteitscyclus ontworpen en ingezet, daar is 
veiligheidsmonitor ook een onderdeel in. Het School ondersteuningsprofiel (SOP)wordt 
daarmee geupdate. ‘Plusklas’ gaat daarmee op in een breder geheel  

- Laika informeert MR dat de  structuur van de oudervereniging wordt aangepast, deze 
verandert in een ouderraad.  

 
8. Douchebeleid (Laika) 

Besluit: Douchebeleid wordt aangepast naar het voorstel van Laika. Ouders worden 
geïnformeerd via de Bijblijver. 
 

9. Verslagen/terugkoppeling studiedagen (Inge) 
Er zijn geen studiedagen geweest. De volgende studiedag is 6 december 
 

10. Berichten uit de GMR (Elmi/Chris) 
- Er is wel gestaakt door enkele leerkrachten. Er is ook begrip voor de reden om te staken. 

De uitbetaalde stakingsgelden zijn daarom te verwaarlozen. 
- Ter informatie: SKPO heeft een vraag ontvangen of zij een griepprik aanbieden aan 

personeelsleden. Paul licht toe dat dit in andere bedrijfstakken ook voorkomt en dan 
door de arbodienst wordt uitgevoerd.  Er is nog geen besluit genomen door SKPO. 

- Vakantieplanning is in concept gedeeld 
 

 
11. Rondvraag / wvttk (Allen) 

§ Elmi: eerste indrukken rekeninstructie in de stamgroep? 



  

Reactie: het is nog te vroeg om dit te evalueren, maar hier wordt in de loop van het 
schooljaar op meerdere momenten naar gekeken. 

§ Wat is het beleid t.a.v. luizen in de groep? Er lijkt geen consistente reactie van 
leerkrachten. AP: Laika onderneemt actie om dit intern toe te lichten en te 
harmoniseren. 

§ Communicatie t.a.v. het overnemen van de IB taken door de stamgroepkrachten 
ontbreekt. Belangrijk om te blijven communiceren dat leerkrachten te allen tijden 
kunnen worden aangesproken bij zorgen over kinderen, wanneer ouders dit kunnen 
doen en hoe. 

 
 

12. Afsluiting (Paul) 


