
Notulen MR vergadering 11 oktober 2021 
 

Aanwezig: Diederik, Ahlam, Annelies, Iris, Marjolein, Saskia.  

Afwezig: Arjan 

Onderwerp    Notulen Actie-besluit 

Inchecken 
Voorstellen Ahlam 

Gedaan.  

Actie -en besluitenlijst doornemen Gedaan.  

Vastellen vergadertijden Als er bepaalde belangrijke punten besproken 
moeten worden, zouden deze op een tijdstip na 
school plaats kunnen vinden. Zo blijven de echte 
MR vergaderingen kort. 

 

Mededelingen Directie 
1.Toelichting notulen dir. Overleg 
 
2. Richtlijnen Sinterklaasviering 
 
 
3. Update rapportage en begroting 
 
 
 
 
 

 
1: Volgende keer erbij zetten wat er belangrijk is 
voor ons om te lezen. 
2: Aanpassen bij de richtlijnen: geen 
regenboogpieten alleen de roetveegpieten. 
René even de versiering laten checken. 
3: NPO gelden zijn ontvangen (kunnen in 3 jaar 
ingezet worden) en in samenwerking met de 
groei van onze school komen we de komende 
jaren op een positieve begroting uit. Vlak na de 
herfstvakantie wordt de begroting definitief 
bepaald. 

 
 
 
 
 
2:Marjolein vraagt René dit. 
3: Na de herfstvakantie regelt 
Marjolein een “te lezen” 
document van de begroting voor 
de MR. 

Binnengekomen stukken bij MR? 
1 enquête verkeersveiligheid  
 

Gemeente doet een evaluatie van de 
verkeerszone rondom de school.  
Begin november wordt er naar de school een 
enquête gestuurd rondom de verkeersveiligheid, 
welke de directie moet invullen en wellicht ook 
de MR. 

 

Personele zaken doornemen 
 

Gedaan. 
 

PMR heeft ingestemd om de 
werkdruk verlagende gelden in 
te zetten voor een 
onderwijsassistent.  

Vastellen advies SOP Positief advies MR geeft een positief advies. 

Zorgroute  De zorgroute is de onderbouwing van het SOP. Onder voorbehoud van input 
Arjan stemt de MR in.  
Arjan heeft tot vrijdag de tijd om 
te reageren. 

Werkverdelingsbeleid Is besproken. De PMR stemt in. 

Inzet OA werkdruk verlagende 
middelen 

Een vacature van onderwijsassistent is bijna 
vervuld. 

PMR heeft ingestemd om de 
werkdruk verlagende gelden in 
te zetten voor een 
onderwijsassistent. 

Contact persoon voor leerlingen, 
ouders en leerkrachten. 

Patricia (groep 4) is hier voor aangesteld.  



Voedingsbeleid Kinderstralen heeft een voedingsbeleid, is het 
mogelijk om het beleid van de school hier iets 
naar toe te brengen?  
Huidige beleid van onze school: maandag, 
dinsdag, woensdag fruit om 10 uur. Donderdag, 
vrijdag mag een koekje ook. 

Iris en Saskia leggen dit (het 
aanscherpen van de huidige 
regels) in de bordsessies neer bij 
het team. 
 
Marjolein herhaalt de fruitdagen 
in de petruspost. 
 
Dit punt gaat mee naar de 
volgende MR vergadering. 
Iedereen kijkt naar het 
voedingsbeleid zelf. 

Rondvraag Taart? 
Iris is er de laatste MR vergadering, 13 juni, niet 
bij. 

 

Uitchecken 21.20!  

Totaal         
  



Instemming / Advies 

 

Onderwerp categorie Afgegeven Wijze* 

School ondersteuningsprofiel Advies    

Zorgroute  instemming   

Werkverdelingsbeleid Instemming PMR   

Inzet OA werkdruk 
verlagende middelen 

instemming   

 

*Wijze: per notulen of separate mail VZ 

 


