
 

  

 

   
 

 

Notulen MR-vergadering 15 januari 2020 

Start: 19:00 uur 

Aanwezig: Maarten, Joni, Sara, Whitney, Anne-Christine, Arine, John, Julia 

Locatie: Noord 

1. Opening 

Welkom om 19:05 uur 

2. Vaststellen Notulen 19 november  

Er zijn geen op of aanmerkingen. Ze mogen doorgestuurd worden naar de website. 

 

3. Mededelingen directie: 

• Staking: 30+31 januari staakt Centrum niet. Noord staakt wel. Alleen de leerkracht van groep 

7 staakt niet, de rest van de school wel. Groep 7 Noord heeft (dus) twee dagen les.  

• Sleutelplan voor 2 locaties. Bevoegdheden per slot worden toegekend aan gebruiker. 

Klaslokalen kunnen afgesloten worden. 

• Peuters. In februari 2020 worden in het lokaal van Noord een peuterspeeldans ochtend 

georganiseerd. Er start een charmeoffensief om peuters binnen te halen. SKOC heeft te 

weinig mankracht om een peuterspeelzaal te starten. Luc van Heeren houdt vast aan de 

samenwerking met SKOC. Het blijft een doorn in het oog dat de peuterlokalen leeg staan. 

We bespreken onze opties. Door deze ontwikkelingen loopt de IKC-voortgang vertraging op. 

SKOC is inmiddels aangesproken op het niet nakomen van hun toezeggingen. John is er 

voorstander van om deze overbruggingsperiode toch met KIVIDO in zee te gaan om een 

peutergroep op Noord te starten. Het huurcontract met KIVIDO op Noord loopt in 2022 af. 

Besluit: We vragen of we als gast-MR bij de GMR aan kunnen sluiten om dit punt in te 

brengen en om advies te vragen 

• De letters op de zijkant van het gebouw van Centrum ogen erg rommelig en slordig. Wat en 

wanneer wordt daar wat aan gedaan. 

• Inloopochtend op Centrum is minimaal geweest. De directie wil dit blijven herhalen in de 

hoop dat er meer toestroom komt.  

• De speelzalen binnen de school worden grondig aangepast. Er is allemaal nieuw materiaal 

besteld. In week 6 of week 7 wordt het geleverd. De buitenspeelmaterialen op Noord zijn 

afgekort en worden ook vernieuwd. 

• Inspectiebezoek: 4 februari. Ze komen kijken naar het didactisch handelen. Op de website 

van de inspectie wordt een aantekening van het bezoek geplaatst. Er volgt geen verslag.  

• De rekenspecialisten zijn een opleiding gestart: RD4. Hiermee kunnen vroegtijdig grote 

achterstanden bij kinderen gesignaleerd worden. 

• De brief aan de ouders m.b.t. de godsdienstlessen wordt zo aangepast dat ouders weten wat 

deze lessen inhoudelijk behelzen. 



 

  

 

   
 

  

4. Concept schoolplan de Zevensprong 

Dit plan krijgt rond februari handen en voeten. Focus ligt op verdieping in plaats van op nieuwe 

veranderingen. Inslijpen van goede zaken. Ontwikkeling van IKC en het uitwerken van het 

voedingsbeleid. Wat goed is, is goed. Dit zo door blijven ontwikkelingen.  

5. Verkiezingen oudergeleding (indien nodig) 

Indien Whitney in september een studie gaat volgen, moet er een verkiezing volgen want dan 

stopt ze met de MR.  

6. Verslag klachtenregeling 

Niet van toepassing  

 

7. Zorgplan 

Toelichting is overzichtelijk. Op het moment dat het ter sprake komt met een ouder, kan dit 

voorbeeld erbij gepakt worden in een beknopte samenvatting.   

8. Wat verder ter tafel komt 

• Voedingsbesluit: wordt nog vervolgd.  

• Aanvangstijd van 19:00 uur wordt aangehouden met eindtijd van 20:30 uur. 

 

9. Afsluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20:15 uur.  


