
      

 
MR-vergadering 

Datum: 06 februari 2017 
Locatie: De Schatkist 
Aanvang: 20.00 uur. 

Aanwezig: Ilona, Tanja, Huub, Monique en Eefje 
 

 Actiepunten vanuit vorige MR-vergadering   
 

Actie Door Wanneer Afgerond 

Bericht in het journaaltje om 
ouders te bedanken voor invullen 
enquête en plan van aanpak. 

Huub / 
Monique V. / 
Ans 

Zsm Ja 
 

Lijst met aandachtspunten tot 
kerstvakantie ter inzage leggen bij 
Ans 

Huub / 
Monique V. / 
Ans 

Zsm Ja 

Contact met wijkagent en 
jongerenwerker ivm overlast keet 

Huub Zsm  Ja 

In journaaltje zetten dat ouders bij 
overlast keet ook zelf politie 
bellen 

Huub / Ans Zsm Ja 

Info keuring speeltoestellen in het 
journaaltje 

Huub / Ans  Ja 

In het journaaltje en 
peuterspeelzaalbriefje vragen of 
auto’s niet meer bij de poort 
geparkeerd kunnen worden 

Huub / Ans / 
Ilona 

Zsm  Ja 

Informeren bij wijkagent naar tips 
om de akkerwinde veiliger te 
maken. 

Huub Zsm  Ja 

In journaaltje informatie geven 
over bereikbaarheid KO-er, 
informatie over pesten, 
hooggevoeligheid, faalangst, 
meer begaafdheid 

Huub / 
Monique V. / 
Monique vd R. 

Dit schooljaar Ja 

In agenda van het journaaltje 
periode van citotoetsen (2 keer 
per jaar) opnemen. 

Huub / 
Monique V. / 
Ans 

Zsm  Ja 

In agenda teamvergadering punt 
opnemen 5 minuten fruit eten in 
de klas voor het buiten spelen. 

Huub / 
Monique V.  

januari Ja 

 



Schooltijden op de agenda van de 
MR 

Daniëlle Volgend 
schooljaar 

nee 

Werkgroep samenstellen 
relevantie voorschoolse opvang 

Allen Volgend 
schooljaar 

nee 

Schriftelijke informatie volgend 
schooljaar voor de zomervakantie 

Huub / 
Monique V. 
i.s.m. team 

Dit schooljaar nee 

Werkgroep samenstellen m.b.t. 
gezonde school.  

Huub / 
Monique V. 
i.s.m. team 

Zsm (dit 
wordt nieuwe 
schooljaar) 

nee 

Bespreekbaar maken inzet 
expertise van ouders 

Allen Langere 
termijn 

nee 

Samenwerking externe instanties 
m.b.t buitenschoolse activiteiten. 

Allen Langere 
termijn 

nee 

In journaaltje aangeven dat 
ouders met vragen altijd binnen 
terecht kunnen. 

Huub / 
Monique V. / 
Ans 

Zsm  Ja 

Op agenda vergadering: 
Werkgroep opstellen m.b.t. het 
onderscheiden van andere 
scholen n.a.v. info Pearl en 
oproep doen in het journaaltje 
hiervoor. 

Huub / 
Monique V.  

Einde van het 
schooljaar 

Nee 

Banners open dag bestellen Daniëlle Zsm  Ja 

Kreten mailen naar Daniëlle voor 
op de banners. 

Eefje Zsm  Ja 

Kleurennummers doorgeven aan 
Daniëlle. 

Ilona Zsm  Ja 

In journaaltje verwijzen naar 
schoolzorgplan. 

Huub / 
Monique V. / 
Monique vd R. 
/ Ans 

Zsm  Ja 

Jaarverslag van de school 
rondmailen. 

Huub Zsm  Ja 

 
1. Gezamenlijke opening met de Boogurt 
- Presentatie over het School Ontwikkelingsplan (SOP) door Monique, over de stand 
van zaken. 
 
- De begroting van 2017 is op SKOZOK niveau geaccordeerd. Deze wordt 10 april 
besproken in de MR vergadering. Deze wordt van tevoren doorgemaild naar alle MR 
leden ter inzage. 
 
- Er is een vraag binnengekomen over een eventueel continurooster. Hoe leeft deze 
vraag over wat te doen met de middagpauze? 
In het voorjaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden, op SKOZOK-
niveau. De uitkomst kunnen we meenemen in de MR en vervolgens bespreken of we 
hier evt in 2018/2019 eventueel handen en voeten aan geven. 
 
 



- Het vakantierooster is vastgesteld door de GMR. Komend schooljaar kunnen 
we 14,5 uur gebruiken voor studiedagen. 
In de nieuwsbrief uitleggen waarom studiedagen op bepaalde momenten 
gepland worden en het aantal uren per jaar kan verschillen (en dus ook de 
dagen of dagdelen dat de kinderen vrij zijn kunnen veranderen). 

 
2. Notulen en planning 
-  Notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd. Punten korte termijn zijn 

afgerond. 
- Keet in het park: Huub heeft hierover een gesprek gehad met jongerenwerker  

Jeroen Janssen. De gemeente heeft bewust gekozen voor deze centrale plek.  
Bij overlast moeten directe betrokkenen meteen aangifte doen bij de 
politie/gemeente. De school staat hier verder los van. 

 
 
 
3. Open dag 

- Open dag Schatkist: De opkomst was laag dit jaar. Er zijn inmiddels 7 
inschrijvingen binnen. 15 maart open dag op De Schatkist voor de ouders van 
kinderen die al op de Schatkist zitten. Naast deze ouders van kinderen, 
worden ook nieuwe ouders nogmaals uitgenodigd om te komen kijken. Zij 
hebben dit schooljaar kort de tijd gehad om zich te oriënteren, wegens de late 
brief vanuit de gemeente. 
Openbare scholen brengen een folder uit, terwijl in het verleden vanuit de 
gemeente is afgesproken dat er door scholen (stichting) geen reclame 
gemaakt zou worden om concurrentie tegen te gaan. Wellicht gaan we 
volgend jaar nu zelf ook reclame maken. 

 
4. Afstemming met ouderraad 

- De directie heeft een gesprek gehad met de voorzitter van de OR. Hier is het 
huishoudelijk reglement doorgenomen/besproken. 

 
5. Groep 5 info-avond 
- De ouderavond voor ouders van groep 5, waarin uitleg werd gegeven over het 

waarborgen van de zorg en toelichting over de situatie werd als positief 
ervaren.  
Er wordt een evaluatie ouderavond gepland op 17 mei, van 19.00 – 20.00 u. 
Op 10 mei wordt er een formulier meegegeven met ‘enquêtevragen’ die 
ouders in kunnen vullen. Deze kunnen dat op de ouderavond worden 
meegenomen. 

 
6. Betonnen blokken speelplaats 

- Betonnen zitelementen Schatkist: Naar aanleiding van een val van een 
leerling van deze blokken wordt overwogen of de blokken worden verwijderd 
of anders opgesteld.  

 
 

 
 
Volgende MR bijeenkomst op maandag 10 april, om 20.00 u. Schatkist. 



 

Actiepunten: 
 

Actie Door Wanneer Afgerond 

Doormailen begroting naar de MR 
leden. 

Eefje  zsm Ja 

In de nieuwsbrief uitleggen 
waarom studiedagen op bepaalde 
momenten gepland worden en het 
aantal uren per jaar kan 
verschillen. 

Huub zsm Nee 

Betonnen blokken verplaatsen Jac 
 
 

zsm Ja 

Begroting 10 april op de agenda Daniëlle  Nee 

 


