
Notulen MR 05-04-2018                                Aanwezig: Bert, Maud, Arwen, Cobie, Lisa , Marjory 

Ingebracht agendapunten PMR:  

- Schoolreisjes besluit omtrent ‘patat’; onduidelijk waar het besluit vandaan komt. 

Bert; met het team wordt afgestemd dat men zelf het schoolreisje met het beschikbare budget mag 

invullen en dat er zoveel mogelijk gestreefd wordt naar uniformiteit in het aanbod tussen de groepen. 

- Lisa geeft aan per volgend schooljaar uit de MR te stappen 

- Kascontrole en begroting ouderraad en bericht aan ouders. Verzoek aan Minne de Jager om in de 

eerste MR vergadering van schooljaar 2018/19 deze onderwerpen in te brengen. Maud overlegt met 

Minne of dit een goed moment is.  

1. De notulen van de vorige MR zijn in principe goedgekeurd. Bert doet nog een finale check 

met Margaret, dit is in de drukte niet gelukt. Daarna publicatie op de website. 

2. Subsidie groen schoolplein Van Hogendorp. 

In overleg met een adviseur is bepaald dat het achterplein Van Hogendorp geschikt is voor 

een aanvraag. Met een team van school is een plan gemaakt en door Bert een plan 

geschreven en ingediend. Er zijn 40 aanvragen ingediend, er is voor 20 scholen subsidies 

beschikbaar. De tuinman van school is betrokken, ook wordt er rekening gehouden met de 

omwonenden. De AWBR ondersteunt (vanzelfsprekend) het plan om het plein te 

vergroenen en te optimaliseren. 

3. Vakantie/schooluren rooster 18-19: Het voorgestelde rooster is door OMR en PMR 

goedgekeurd.  

4. Ouderavond; de voorbereiding van alle onderwerpen lopen als gepland. 

5. TSO; het nieuwe TSO bestuur is actief en er zijn al diverse zaken opgepakt. Op de 

ouderavond volgt een update. Voorstel wordt gemaakt om ook af en toe een update in de 

nieuwsbrief te plaatsen. 

6. Uitnodiging leerkrachten Ouderavond; Bert neem deze mee naar het team. Arno maakt een 

aankondiging/poster en deelt deze digitaal om ook te kunnen versturen naar ouders via 

Parnassys 

7. Vertrek OMR per najaar 2018: we doen een aankondiging op de ouderavond. De verkiezing 

zal na de zomervakantie plaats vinden. De OMR heeft besloten om tot de herfstvakantie aan 

te blijven en daarmee meer tijd te creëren voor het organiseren van de verkiezingen. 

8. Instroom scholen Westerpark:  Er is in het algemeen terugloop in aanwas van jonge 

kinderen.  

- School wil mee bewegen met de ontwikkeling van de buurt; we willen/moeten een 

afspiegeling zijn van de buurt 

- Kwalitatief onderzoek doen bij ouders; wat vond men goed van de WPS? 

- Voor het nieuwe schoolplan; wat is de visie van school? Hoe gaan we om met de 

ontwikkelingen. OMR wil wel sparren (ook als we straks uit de MR zijn) over dit 

onderwerp 

- Opm. moderniseren van hoe school zich ‘presenteert’ : invulling Sinterklaas, Kerst, 

creatief werk 


