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Notulen 10 december 2019

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 10 december 2019
Aanwezig: Petra, Nicole, Ruben, Naomi, Daniel en Patricia 
Voorzitter: Petra Masselink
Notulist: Patricia
 

1. Opening en vaststelling van de agenda
Marcel Scharphof blijft hoofd van de financiële commissie. 

2. Notulen d.d. dinsdag 29 oktober van Nicolle ter Brugge 
De notulen van augustus en oktober zijn goedgekeurd. 

3. Schoolgids 
Sanne gaat de schoolgids checken, Petra mailt Sanne hier nog over. 

4. Schoolprofiel 
Moet eerst in het team besproken worden. We verplaatsen dit naar de vergadering van  28 
januari.

5. Ouderavond voorjaar of activiteit vanuit het team 
In het voorjaar wordt een voorjaarsmarkt georganiseerd. Ouders hebben zich kunnen opgeven 
voor informatieavonden via schouder.com,  er is veel belangstelling. Er komt een mail met de 
onderwerpen waar het meeste animo voor is. Ouders kunnen zich dan nogmaals opgeven

6. Agenda GMR 16 december 
Aanstaande maandag gaat Daniel naar de GMR vergadering. De agenda voor elke vergadering 
staat op de site van Consent. Daniel kijkt maandag of de cursus aangeboden wordt. Naomi wil 
hier namelijk aan deelnemen. De volgende GMR vergadering gaat Patricia, Naomi wil eventueel 
mee. 

7. Activiteitenoverzicht
-Vrijdag 13 december 2019 is het foute kersttruiendag
-Donderdag 19 december is de viering in de speelzaal. 
-Donderdag 19 december is ook het kerstdiner op school. 
Ouders reageren positief op het splitsen van de viering en het kerstdiner. 

MR
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8. Mededelingen oudergeleding 
De borden met de afspraken op het plein worden als positief ervaren. Kan dit ook 
gecommuniceerd worden naar ouders? Nieuwsbrief een idee? Zijn blauwe strepen op het 
plein, om aan te geven waar de rookvrije zone is een goed idee? We zouden een 
beloningssysteem in kunnen zetten, leerlingen kunnen ouders dan belonen en aanspreken 
op hun rookgedrag.  

Bob Rikhof is meegeweest naar Kids4Twente, hij gaf aan dat hij het positief ervaren heeft en 
onze leerlingen goed luisterde. 
 
 
9. Mededelingen teamgeleding
We zijn blij met onze nieuwe conciërge Marcel. 
Hij werkt op de donderdag en vrijdagochtend. 

10. Mededelingen directie
Er is veel animo voor de infoavonden zie punt 5 hierboven.  Op de vrijdag werkt Karlijn bij de 
Wespen, dit geeft rust in die groep. Op de woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we een 
nieuwe stagiaire (onderwijsassistent). MR vraagt of ze zich in de nieuwsbrief voor kan stellen. 

11. Vaststellen agendapunten volgende MR vergadering
De volgende vergadering nodigen we Marcel voor een tussentijdse rapportage. 

12. Rondvraag
Ruben vraagt of we nog ideeën hebben voor het Ketelfonds. We hebben hier vorig jaar een 
mooi bedrag van gekregen, wie weet lukt dit weer. We zetten dit op de agenda voor de 
volgende vergadering en nemen het op in de jaarplanning. 


