
MR vergadering – Notulen en actiepunten
Datum: 16 november 2021
Aanwezig: Lisette (vz) Berteun, Jenneke, Nicole, Marijke en Kirsten
Afwezig: Ellen
Tijd: 19u30 u-21u00

# Onderwerp Toelichting Eigenaar Actie
1 Opening/

kennismaking
Berteun

- Vergadering wordt geopend

- Nieuw MR-lid Berteun. Vader van Teun en

Noor.

- Voorstelrondje

Lisette -

2 Vaststellen agenda - Agenda wordt gewijzigd. Punt 7 en 12

worden naar voren gehaald i.v.m. bijzijn

Nicole.

allen -

3 Mededelingen/post - Post: Een mail van een medewerker van
Duoplus over verkeersproject
Rijksstraatweg. Wilde toestemming om
gegevens van Lisette te delen met
aannemer. Hij wil ook contact met Nicole
i.v.m. het project ‘Rijksstraatweg’ om een
veilige schoolroute te creëren.

Lisette -

4 Terugkoppeling
verkeer

- Verkeerssituatie: rapport van VVN (advies
verkeerssituatie) voorzitter MR Bekema
heeft contact opgenomen. Voor 10
december staat er een afspraak met
voorzitter MR Bekema, Berteun, VVN en
Duoplus.

- Hoe zit het met de oversteek bij de
Zonnebloemweg? Verkeerstechnisch
hebben voetgangers geen voorrang.
Waarom geen zebrapad? Destijds
besloten dat het er niet komt., omdat er
anders een aparte strook zou moeten zijn
voor voetgangers. Berteun heeft contact
gehad met een gemeenteraadslid van
Groenlinks. Zij heeft dit voorgelegd aan
de gemeenteraad en onduidelijke
antwoorden gekregen. Vanuit de
gemeente voorstel om klaar-overs in te
zetten. Een klaar-over moet echter een 2
uur durende cursus volgen en aangesteld
worden door de politie. Een klaarover zou
dan ingezet worden tijdens het breng- en
haalmoment. Onlangs aanrijding geweest
met leerling van de Bekema. Overgang
heeft nu bij ouders en gemeenteraad
meer urgentie. Motivatie vanuit
gemeenteraad: als een automobilist niet

Berteun



oplet heeft een zebrapad geen zin. Wel
zijn er zigzag strepen aangebracht en een
fluorescerend achterbord. Berteun heeft
nog geen reactie van de medewerker van
Duoplus gekregen op mail van vrijdag, hij
wacht tot woensdag en mailt dan weer.

- Nicole heeft gesprek gehad met de
medewerker van Duoplus en die wilde
eerst rapport mondeling toelichten
voordat het verzonden zou worden.
Rapport is eerst met Nicole en  directeur
Bekema besproken en zou daarna
besproken worden met de MR van beide
scholen. Nicole stelt voor om 10
december  ook de schuine oversteek bij
de flat (foto 7) mee te nemen. Berteun
maakt samen met de voorzitter van de
MR van de Bekema een overzicht van alle
oversteekplaatsen/ verkeerspunten.

7 Vaststellen notulen
20 september.

Jenneke heeft een website versie en interne
versie gemaakt. Voordat de website
notulen online komen, deze versie
voorleggen aan de MR voor goedkeuring.
Zo min mogelijk namen in de website
versie.

Actiepunten zijn uitgevoerd.
Notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de

website geplaatst worden.

Allen

8 Terugkoppeling info
avond

Geen reactie n.a.v. de oproep op de info
avond. Berteun stelt voor om in de
nieuwsbrief ook te verwijzen naar de
notulen op de website, zodat de ouders
kunnen zien wat de vergaderpunten zijn.
Nicole benaderen om geregeld een
nieuwsbrief uit te sturen. Er zijn veel
goede initiatieven en bedoelingen, maar
ouders zien dit niet terug op bijvoorbeeld
de site.

allen -Leerkrachtgeleding
informeert bij Nicole
wanneer er een
nieuwsbrief komt. Dit
wordt teruggekoppeld
aan de MR zodat
Lisette een stukje kan
schrijven voor in de
Nieuwsbrief.

9 Coronabeleid - Geen reacties op de mail van Hans Ploeg,
was begrip voor.

allen -

10 GMR - GMR mailverkeer voortaan via de MR
email adressen.

- Zolang er nog geen ouder is neemt
Sarra deel.

- Er is een nieuwe voorzitter, dit is
ouder van basisschool de Octopus.

- Speerpunt van Hans Ploeg is
zichtbaarheid van de stichting.

- Cursusavond (G)MR heeft
plaatsgevonden, Berteun heeft

allen -



deelgenomen. De placemat was een
mooie samenvatting van de
informatie die avond.

11 Faciliteit
documenten
mailadres

- Alle leerlingen hebben een emailadres in
Google workspace, zou dit via de ict
beheerder ook geregeld kunnen worden
voor de MR. Dit i.v.m. met leden die
eerder met hun privé adres hebben
gereageerd, als zij uit de MR gestapt zijn
is die info niet meer beschikbaar. Lisette
en Berteun hebben toegang tot de MR
mail.

Berteun

11 MR jaarverslag Er is nog geen jaarverslag. Voor nu is het voor
nieuwe ouders fijn als er een verslag
gemaakt kan worden van 2020-2021.

-Lisette maakt een

verslag voor de

site waarin staat

wat er vorig

schooljaar

besproken is en

wat de

actiepunten

waren.

12 w.v.t.t.k. n.v.t. -

13 Afsluiting -

Volgende vergaderingen:
datum Geplande onderwerpen/thema’s Vergadering GMR
Dinsdag 18 januari 19.30uur Jaarplan (hoe gaat het ermee/meedenken)

Website
Passend onderwijs

Dinsdag 15 maart 19.30uur
Dinsdag 7 juni 19.30uur


