
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad (voorlopig) 
 
 
D.d. 20 juni  2017 
Aanwezig:  Esther Boskamp, Yvonne van der Deure, Simone Rock, Marlinda 
Bootenhuis-van Stralen( zolang Gertie ziek blijft, zal Marlinda haar vervangen), Heidi 
Heemsbergen en Steven de Wit(deels). 
 
 

 

17-33    Om 19.30 uur opent Esther de vergadering.  
   
17-34   De agenda wordt vastgesteld. 
  * Verkeersituatie Anna Polaktuin: Een ouder van school komt 

 toelichting  geven op een brief die zij gestuurd heeft naar de MR,Er 
 wordt dubbel geparkeerd. Er wordt op de stoep geparkeerd. Om 
 14.00 uur geeft het de grootste problemen. Ook bij slecht weer. Om
 8.30 staan beide directeuren bij de deur om ouders op hun gedrag 
 aan te spreken. Om nogmaals naar het octopusplan te kijken heeft 
 geen zin. Voor de gemeente is dit plan afgesloten.Deze ouder heeft 
 contact met de BOA. Op dit moment zijn de opstelplaatsen voor de 
 containers al veranderd. 

  De volgende stappen zijn afgesproken: Er komt een stukje in de 
 luchtpost. De wijkagent wordt gevraagd om regelmatig te komen 
 controleren. De leerkrachten kunnen kinderen er aan herinneren dat zij 
 op de fiets of lopend naar school kunnen komen. 

  * Speerpunt:Er was een plan gemaakt voor de samenwerking. De 
 Blauwe Loper heeft de stekker uit dit plan getrokken. We gaan wel 
 samenwerken, maar er komen nog geen nieuwe plannen. Voor 1 
 januari komt er misschien duidelijkheid. 

  * Evaluatie CAO: Als leerkrachten zijn we tevreden hoe hier mee wordt 
 omgegaan. We zien geen rede om dit met het hele team te doen. 

  *MR vergaderdata: Heidi zal een nieuw schema maken. 
  * Terugkoppeling MR scholing deel 2. De twee nieuwe MR leden 

 waren er nu niet.Daarom wordt dit punt even kort besproken. Het was 
 voor iedereen zeer interessant. Voor de nieuwe leden is het prettig om 
 deze scholing te volgen. Er wordt je veel duidelijk. Ieder jaar wordt deze 
 scholing aangeboden. Bij voldoende deelnamen gaat deze door. 

  Bij de laatste ontmoeting kwamen 3 punten naar voren 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  1: een ambitiegesprek. Bespreek wat je van elkaar verwacht 
  2: Jaarplanning. Welk stemrecht, welke info is er, Overzicht wat je met 

 een document moet doen. Op dit moment komen plannen regelmatig 
 tijdens de vergadering op tafel. Je hebt dan te weinig tijd om er over na 
 te denken. 

  3: Bij een document graag een aanbiedingsbrief. Zo weet iedereen wat 
 er van hem of haar verwacht wordt. 

  De info over deze punten komen naar ons toe. 
  Dit punt komt terug op de volgende vergadering. 
 
  
    
 
 
 
 
 De volgende vergadering is op 12 september om 19.30. 
 
 
Zolang Gertie ziek blijft, zal Marlinda haar vervangen. 


