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Notulen  MR-vergadering 
16-10-2017 op ‘t Padland 

 
Aanwezig: Karen Poelwijk, Ingrid van Heezen, Sandra Caspers, Moniek Spigt, Louise Wilmans, 
Fenna Kremer 
 

1. Welkom  
Onze vicevoorzitter Sandra opent de vergadering en zit deze voor vanavond.  

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt goedgekeurd.  

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Er zijn geen op- of aanmerkingen 

4. Ingekomen post 
- Jaarplan 2016-2017 
- Opbrengstenkatern 

De MR heeft de verkorte versie ontvangen. De uitgebreide versie wordt eerst met het 
team besproken, daarna krijgen de leden van de MR de deze versie ook  te lezen. 
Er volgt een discussie over een opmerking in het katern  over een vragenformulier voor 
(ex) groep 8 leerlingen. Hier komen we later op terug.  

- Schoolgids 
Deze wordt iets aangepast 

5. Mededelingen vanuit OR 
Er is een enquête uitgezet door de OR over de schoolfotograaf.  

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie 
- Er is een bijeenkomst geweest met direct omwonenden van ‘t Padland en de 

gemeente. De nieuwe wijkagent gaat met de omwonenden praten over de overlast in 
de weekeinden om maatregelen te bespreken.  

- We willen proberen 1 november het nieuwe speeltoestel en de kleuteraula te laten 
openen.  

- Het aantal kleuters stijgt een beetje, voorzichtig. Onze teldatum was 179 (vorig jaar 
193) 

- De basisschool  Flosbeugel in Enkhuizen is afgebrand. 
-  Perspectief Op School wordt ingevuld en tzt in de MR besproken.  

Via POS geven alle scholen aan hoe zij de zorg en ondersteuning binnen hun school 
(bestuur en SWV) geregeld hebben. 

- Ingrid gaat meelopen in een kerstwandeling tussen de 2 kerken in Venhuizen op 23 
december. We willen als school wat “zichtbaarder”  worden.  

7. Grote ouderavond 
De opkomst viel tegen bij het algemene gedeelte.  Bij de informatieavonden in de klassen 
was de opkomst sterk wisselend per klas.  

8. Continurooster ervaringen 
Enige punten worden genoemd: 



 De naschoolse opvang is nu duurder: een kind  gaat  er langer naar toe dus de kosten 
stijgen 

 De reacties van de ouders zijn meest positief 

 De MR vraagt zich af hoe de schoolmelk bevalt. 

 Op de bouwvergaderingen deze week wordt het met de collega’s besproken 
9. Reglement MR 

Dit wordt goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement wordt aangepast als er een nieuw MR 
lid is.  

10. Samenstelling MR (vacature Dit wordt goedgekeurd) 
We gaan ouders vragen omdat niemand zich opgegeven heeft.  

11. Rondvraag  
Vanuit de GMR kwam de vraag: Hoe zijn de voorzieningen vanuit het 
Samenwerkingsverband naar de scholen? Wij gaan onze schoolgids bestuderen over dit 
onderwerp. 
Hoe kunnen de MR en de GMR beter samenwerken? Wij denken dat de samenwerking 
tussen onze MR en de GMR beter wordt nu Karen namens onze school in de GMR zit. Wat 
is een visie / idee hoe dit kan verbeteren voor scholen die deze luxe positie niet hebben? 

12. Sluiting 
Om 21:30 sluit de vicevoorzitter de vergadering.  

 
 
 
 
 

 
    
            


