
Medenzeggenschapsraad/Schoolraad Vergadering   verslag d.d 25-01-2018 

Aanwezig : Ingeborg, Renske, Natasja,en Janneke,  Mayke 
Afwezig  : Nicole, Robin, Boris, Rian 
Notulen :  Ingeborg 

 

Opening: Robin heeft aangegeven te stoppen.  

Notulen 15-11-2017: waren al goedgekeurd. 

Boom op het schoolplein: Dit is heel gevaarlijk!! Zijn al paar keer kinderen gevallen en zelfs al een 
moeder. Er waren andere prioriteiten op school, maar hier moet wel iets mee gedaan worden. 
Afgezet worden, of desnoods weggehaald indien er budget voor is. Renske vraagt dit na bij Nicole. 

MR wordt niet betrokken bij bepaalde dingen:  Bijvoorbeeld  vertrek van juf Jill. Ook 
oudervereniging vaak eerder op de hoogte dan de MR. Bijvoorbeeld komst Zoef Zoef.  Ook het feit 
dat er geen mening wordt gevraagd over bepaalde onderwerpen. We kunnen niet aangesproken 
worden over onderwerpen waar we niets van weten. We kunnen ook zelf de onderwerpen proberen 
volgens aan te dragen. Volgens de jaarplannning. Naar aanleiding van het onderwerp wat speelt. 
Misschien iemand af en toe eens binnenlopen bij Nicole. Er is best wel wat ontevredenheid onder de 
ouders van de onderbouw waar we niet op in kunnen spelen. Sanne loopt een keer bij Nicole binnen.  

Verkeersituatie: Er is een flinke mailwisseling geweest met betrekking tot de verkeerssituatie. 
Ingeborg stuurt de e-mail door. 
Samenvatting: 

We zouden het zo fijn vinden om samen met de gemeente op te trekken in die 
mentaliteitsverandering door: 

-vanuit de Pionier aandacht te vragen 
-aanpassingen in de inrichting rondom school bijvoorbeeld bestrating/beplanting/paaltjes 
-door handhaving 
 
Misschien ludieke actie in samenwerking met de oudervereniging.  Het blijft een kwestie van 
mentaliteit en is heel moeilijk te veranderen. 

Wetswijziging: geen medezeggenschap maar zeggenschap!  Dit wordt vanuit SkoZOK waarschijnlijk 
geregeld, maar is allemaal nog niet duidelijk. In augustus moeten er eigenlijk statuten zijn. Dit moet 
vanwege het lerarenregister wat er gaat komen. Je moet per leerkracht aangeven welke cursussen er 
gevolgd zijn.  

Rondvraag:  

Diefstal:  Er is een telefoon gestolen in de Amundsenhal. Er zijn goede afspraken over, maar de 
deuren op slot is niet mogelijk. Dit komt onder andere door de vergaderruimte van SkoZOK 

Moeten we iets regelen voor Robin? Dit vraagt Daisy bij Nicole. Sanne biedt het aan Robin aan. 

Volgende vergadering donderdag 27 maart  20.00 uur. 



Description 
 

Owner Deadline 
Status 

Open dag Nicole afgerond Bedoeld voor nieuwe 
leerlingen.Was niet heel 
druk. Misschien ook keer 

ander doelgroep: voor opa’s 
en oma’s bv. 

Verkeerssituatie  Nicole z.s.m. open 

Amundsenhal Nicole z.s.m. open 

 


