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Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen worden gewijzigd voor wat betreft de data van de MR-vergaderingen in 2011.
Dit moet zijn 12 oktober en 16 november. Verder worden ze goedgekeurd.

Actielijst
De actiepunten zijn allemaal afgehandeld.

Bespreking stukken
Managementrapportage 2010/2011:
Er wordt een opmerking gemaakt over pagina 7 betreffende de koeling van de
bovenverdieping. Aangegeven wordt dat men dit in de herfstvakantie gaat aanpassen. De
volgende MR- vergadering zal nagevraagd worden of dit opgelost is. Het zal dan weer op
de agenda geplaatst worden.

Jaarplan:
N.a.v. pagina 1: toegelicht wordt dat de vluchtroutes duidelijk zijn en bij elke groep in
het klaslokaal ophangt. Het calamiteitenplan zo goed als klaar. Ook is er een oefening
geweest in de school. Er wordt aangegeven dat het verstandig is ook een keer met de
brandweer te oefenen. Dit zal met de directie gecommuniceerd worden.

Managementrapportage Personeel:
De personeelsgeleding geeft aan dat de sfeer op school goed is. Vanuit de oudergeleding
wordt aangegeven dat voor ouders niet duidelijk is, wie het aanspreekpunt is op welk
moment. Er zal aan de directie gevraagd worden om dit nogmaals duidelijk aan de MR uit
te leggen om vervolgens dit ook aan de ouders nog eens door te geven.

Managementrapportage Financiën januari-juli:
Er wordt aangegeven dat de kennis van financiën binnen de MR minimaal is. Is het niet
verstandig om ons als MR wat meer te gaan verdiepen in financiën? Besloten wordt dat
de MR bij de VGS zal navragen wat de mogelijkheden zijn.

Rondvraag
Er wordt gevraagd of de agenda iets eerder rondgestuurd kan worden. Dit zal zoveel
mogelijk geprobeerd worden.
Er is een vraag of we de MR niet meer moeten “promoten”. Er wordt misschien te weinig
aandacht gegeven aan de MR. De notulen worden op de site geplaatst. Besloten wordt in
een nieuwsbrief hier nog weer eens extra aandacht aan te geven.
Er wordt aangegeven dat de oversteekplaats bij de Koninginneweg gevaarlijk is. Besloten
wordt dat aan de klaarover coördinator gevraagd zal worden of dit ook daadwerkelijk zo
is en wat de opmerkingen van de politie hieromtrent zijn.
Er is een vraag gekomen van een ouder waarom er elke dag nog minuten extra op
school gebleven worden. Dit zou toch niet meer nodig zijn, nu het Hoorns model niet

meer gaat gelden. Het is de MR niet helemaal duidelijk of dit wel of niet duidelijk
gecommuniceerd is naar de ouders. Besloten wordt dat er navraag gedaan zal worden
bij de directie.
Er is in een eerdere MR- vergadering de suggestie aangegeven om bij de opening van de
school de kinderen een “cadeautje” te geven in de vorm van een veiligheidsvest of
veiligheidslampje voor om de arm. Dit is niet gebeurd. Besloten wordt dat er navraag
gedaan zal worden het bij de directie.

