
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad (voorlopig) 
 
 
Datum: 9 januari 2018 
Aanwezig:  Simone Rock, Marlinda Botterhuis-van Stralen, Heidi Heemsbergen, 

Linda v.d. Eijk-Ruis, Esther Boskamp, Yvonne van der Deure en Steven 
de Wit (deels) 

Afwezig: Jeffrey Bruins, Mahbest Othman 
 

 

18-01  Om 19.30 uur opent de vergadering. 
 
18-02  De agenda wordt goedgekeurd. 
 
18-03 Directie: 

Speerpunt: op 18 januari staat er een overleg gepland met de 
betrokkenen omtrent het speerpunt. 

  
 Verkeerssituatie:  
 Vanuit de MR willen we graag de verkeerssituatie omtrent de school 

nog een keer onder de aandacht brengen. 
 In 2012 is er een verkeersdeskundige geweest die de situatie heeft 

bekeken. Vanuit daar zijn er voorstellen gedaan naar de gemeente. De 
gemeente heeft aangegeven dat ze er voldoende aan gedaan hebben. 
Dit door o.a. de verhoging van de weg voor de school uit te voeren. 

 Zebrapaden voor de ingang van de school zou nog erg wenselijk zijn. 
 
 Heidi gaat contact opnemen met Jeffrey, aangezien hij hier het meeste 

van weet, om vanuit daar een brief te maken voor een aantal politieke 
partijen. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dus is dit 
een mooie kans om deze onderwerpen aan te snijden. 

 Binnen school wordt er gekeken of er door een groep, bijvoorbeeld 
groep 8, ook aandacht aan gegeven kan worden door er een item over 
te maken. Volgende vergadering weer op de agenda. 

 
 Aanpak Veiligheidsaspecten (Plan van Aanpak) 
 Er wordt iedere 4 jaar een RI&E uitgevoerd en vanuit daar wordt er een 

plan van aanpak gemaakt. Deze wordt bijgehouden en gecontroleerd. 
Voorheen deed de school dit zelf maar vanaf nu wordt het door Flore 
aan een externe partij uitbesteed.  
De huidige RI&E is van 2013 dus moet wel z.s.m. opnieuw uitgevoerd 
worden.  

 Ook de ontruimingsoefening staat weer op het programma. 
  
 Actiepunten vorige notulen: 
 De actiepunten zijn doorgenomen. 

- Jorinde is druk bezig met het updaten van de website en heeft 
hierover ook een afspraak staan met iemand van het schoolkrijtje. 



 

- Steven en Heidi hebben tijdens de vergadering een afspraak 
gemaakt om de begroting door te nemen 

- Mahbest/ Linda en Simone hebben zich opgegeven voor de MR-
scholing op 8 februari en 8 maart 2018. 

- Steven heeft een MR-regelement en een overzicht van wet en 
regelgeving MR uit 2012. Deze scant Linda in en mailt ze door naar 
alle MR-leden. 

 
18-04 Notulen 12 december: kleine wijziging, verder goedgekeurd 
 
18-05 Agenda zonder directie. 
  
 Aanbiedingsbrief: 
 Verzoek vanuit de MR aan directie is dat er bij het aanbieden van 

stukken aan de MR vooraf duidelijk wordt aangegeven wat het 
onderwerp is en wat er vanuit de directie van de MR wordt verwacht. Is 
het ter informatie, wordt er gevraagd om instemming of om advies.  

 - Wet en regelgeving MR voor de volgende vergadering op de agenda. 
 
18-06 Ingekomen stukken/mededelingen. 
 Er zijn geen stukken binnen gekomen. 
 
18-07 Mededelingen O.C. 
 Geen mededelingen. 
  

Wel complimenten vanuit de MR naar de O.C. Versiering van de school  
voor zowel Sinterklaas als Kerst zag er enorm goed uit. Overzichtelijk 
en sfeervol! 

 
18-08 Wat verder ter tafel komt. 
  Juf Marlinde wordt enorm bedankt voor haar inspanningen bij de MR. 
  Iedereen wenst haar veel succes in haar nieuwe baan. 
  Onder de leerkrachten wordt er een oproep geplaatst voor een nieuw 
  lid. 
 
Actiepunten: 
 

Wie Wat Wanneer 

Steven/ Jorinde Updaten website Z.s.m. 

Heidi/ Jeffrey Brief richting politieke partijen 19 februari 

Linda Mailen wet & regelgeving en 
regelementen 

12 februari 

Steven RI&E, ontruimingsoefening z.s.m. 

Esther Oproep plaatsen voor nieuw MR -
Lid binnen de leerkrachtengroep. 

z.s.m. 

Steven/Heidi Doornemen van de begroting 19 februari  

Esther Thema verkeersveiligheid 
bespreken met meester Stendert 

13 februari 

 
  



 

  


