
        

 
MR-vergadering 

Datum: 6 november  
Locatie: De Schatkist 
Aanvang: 19.00 uur. 

Aanwezig:  Daniëlle, Tanja, Ilona, Anne-Karen, Monique, Eefje, Jessy 
 

 Actiepunten vanuit vorige MR-vergaderingen   
 

Actie Door Wanneer Afgerond 

MR jaarplan vaststellen en op 
de website plaatsen 

MR September  lopende  
(is dit gebeurd?) 

Herziene beleid gezonde school 
in journaaltje plaatsen  

Ans September  Ja  

Contact Jeugdzorg 
Cranendonck i.v.m. thema-
avond 6 november  

Huub September  Ja 
(kunnen niets 
betekenen op 
deze thema-
avond) 

Voorbereiden thema-avond Monique v/d 
R. 

September/oktober Ja, heeft 
plaatsgevonden 
(Passend 
Onderwijs)  

    

1.Opening 

2.Notulen vorige vergadering  
Geen bijzonderheden 

3.Inventarisatie continurooster (uit ouderenquête)  
Monique vraagt of de MR een korte vragenlijst op wil stellen over het continurooster. Dit gaat samen 
met de Boogurt gebeuren. Bij de (korte) vragenlijst volgt een artikel met wat informatie. 
Tweede thema-avond: wellicht een avond over het continurooster (omdat de enquête over het 
continurooster in januari plaats gaat vinden).  

 
 
 
 
 

 



4. Open dag 

Open dag woensdag 31 januari (voor nieuwe leerlingen). 1 ingang gebruiken (voorkant) werkte vorig 

jaar heel goed; houden we vast. Groep 8 kan ook ingezet worden. Brief vanuit de gemeente is 

hopelijk op tijd! Grenskoerier / HAC aanschrijven. Is facebook gebruiken een optie?   bespreken in 

het team. Monique vraagt Ans om de mapjes met informatie. Er moeten leerkrachten geregeld 

worden die ouders rondleiden. Daniëlle is aanwezig namens MR. Posters ophangen van 

teambloemen en ‘leren leren’.  

Open dag woensdag 7 maart (voor ouders van zittende leerlingen). Kan de KO’er op die dag ook 

aanwezig zijn? Dan krijgt het wat meer een gezicht.  

 

5. Jodiumtabletten 

Advies vanuit Rijksoverheid en GGD is om op scholen en kinderdagverblijven geen tabletten te 

bestellen. De redenen zijn dat school geen medicijnen toe mag dienen aan kinderen, de kans erg 

klein is dat er een kernramp plaatsvindt en omdat de tabletten binnen 1 werkdag toegediend 

moeten worden (en dan is dat thuis tijdig genoeg). De Schatkist neemt dit advies over.  

6. Evaluatie gezonde school 

1 ouder heeft zich bij Huub gemeld en er volgt een gesprek tussen ouder en Huub. Tanja vraagt wat 

het vervolgtraject gaat zijn. Wat zijn volgende stappen? In de MR op de agenda houden (halfweg het 

jaar); evalueren hoe het gaat met fruitbeleid en bespreken wat een vervolgstap kan zijn. Huub gaat 

ook nog met Nicole (OR) om tafel in het kader van een mogelijke watertap. Daniëlle geeft aan dat 

gemeenten hier ook druk mee bezig zijn. Dat ze watertaps willen installeren op schoolpleinen. Huub 

vraagt dit na bij de gemeente. 

7. Informatie uit het jaarplan 

- Jaarplan MR is vorig jaar gemaakt en besproken  

- Begroting kan nog niet besproken, is pas klaar eind november   

- Klachtenregeling  bovenschools geregeld. (vertrouwenspersoon hebben we wel, staat ook  

beschreven in de schoolgids). Heeft de aandacht op de Schatkist, zijn dit jaar gesprekken over.  

- Evaluatie formatie  is nu niet aan de orde, strepen we voor nu weg.  

- Ondersteuningsplan  Vrony heeft in het verleden een zorgplan gepresenteerd, maar nu is er voor 

heel Skozok een ondersteuningsplan (zo heet het nu) en daarover denkt de GMR mee.  

8. Rondvraag 
Tanja: er zit misschien weer een staking aan te komen op 12 december (nog niet zeker). Gaat dit ten 
koste van de calamiteitendag?  Monique geeft aan van niet.  
Wettelijk gezien heeft iedere leerkracht het volste recht om te gaan staken. 
 

 

Actiepunten:  (ook aanbevolen punten vanuit bestuur worden hieronder vermeld)  
 
  

Actie Door Wanneer Afgerond 

Navraag watertaps gemeente Huub Nov/dec. Nee  

Gezonde school regelmatig 
evaluaren en vervolgens kleine 
vervolgstap zetten 

MR Maart  Nee 

Mapjes open dag klaarmaken  Monique V. / 
Ans 

December  Nee  



Aanschrijven weekbladen rondom 
open dag  

Jessy Januari  Nee  

Opstellen vragenlijst continurooster 
+ informatievoorziening ouders 

Daniëlle November  Ja  

Vragenlijst continurooster naar 
ouders (digitaal) 

Daniëlle Januari Nee  

 


