
 
 
 
 
 
 
Aanwezig oudergeleding: Hellen Laus, Marcel Bakker, Dennis Paradiso, Kim Smeets 
Aanwezig teamgeleding: Kiet Engels, Maaike Vermeer, Monique van Kuijk, Yvonne v.d. Goor - Panjoel 
Aanwezig directie: Gerard Smetsers 
Afwezig: - 
 
Opening 
Door het ontbreken van een voorzitter opent Yvonne de eerste vergadering van het nieuwe 
schooljaar. Een speciaal welkom aan Kim, Maaike, Kiet en Monique. Zij sluiten dit schooljaar officieel 
aan bij de MR. Om elkaar wat beter te leren kennen, stelt iedereen zich kort voor. 
 
Notulen juni 2019 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen. Yvonne zorgt ervoor dat deze opgeslagen wordt 
in Teams.  
 
Ingekomen post 
- GMR cursus opzetten activiteitenplan 
- GMR-verslag 
 
Mededelingen 
11 september zijn Maaike, Kim en Yvonne naar een inspirerende MR avond geweest, georganiseerd 
door de GMR van KempenKind. Het onderwerp was het opstellen van het activiteitenplan voor dit 
schooljaar. Tijdens deze avond zijn onze ogen geopend over de taken en regels m.b.t. de MR. Maaike 
en Yvonne zijn hierover in gesprek gegaan met Gerard en we zouden graag eens iemand van het CNV 
willen uitnodigen. Samen met deze adviseur willen we kijken naar waar we ons als MR in kunnen 
versterken door het samen opstellen van een activiteitenplan. (info hierover doorgestuurd op 30 
september) 
Deze avond duurt 2,5 uur, waarna we als MR nog aan de slag moeten met enkele actiepunten. 
De overige MR-leden zien deze stap ook zitten. Samen denken we dat dit een goed moment is om 
eens kritisch te kijken naar wat we als MR allemaal ‘moeten’. Yvonne neemt contact op met het CNV 
voor meer informatie/concrete afspraken. 
 
Taakverdeling MR 
Op dit moment is er niemand die de taak van voorzitter op zich wil nemen. De personeelsgeleding 
gaat op korte termijn bij elkaar zitten om dit samen te bespreken. Yvonne verzorgt de taak van 
secretaris.  
 
Jaarplan MR 
Het jaarplan MR wordt besproken en op 2 kleine puntjes aangepast. Het jaarplan bestaat voor een 
groot deel uit vaste, jaarlijks, terugkomende punten. Daarnaast is er ruimte voor binnengekomen 
punten vanuit school, ouders en kinderen. 
 
Jaarverslag MR (2018-2019) 
Yvonne heeft het jaarverslag opgesteld. Op enkele kleine wijzigingen wordt het aangepast. Daarna 
kan het gecommuniceerd worden met team en ouders. 
Voor volgend verslag concreter de besluiten opnemen die we als MR gemaakt hebben. 
 

Notulen MR-vergadering 
                01-10-2019 



Continurooster 
Jaren geleden hebben we dit punt al eens besproken in de MR. We kwamen toen tot de conclusie dat 
er vanuit ouders en het team nog geen behoefte was voor het invoeren van een continurooster. Hoe 
staat iedereen hier nu in? 
In onze ogen is er op dit moment nog geen behoefte voor het invoeren van een continurooster. 
Echter vinden we, met de komst van de MFA, het wel belangrijk om naar de toekomst te kijken. Wat 
zijn de mogelijkheden en wat zijn de voor- en nadelen? Kim gaat zich verdiepen in de diverse vormen 
met continurooster en daarbij de voor- en nadelen. Dit koppelt ze terug in de volgende MR-
vergadering. Gerard geeft nog aan dat hij geïnspireerd is door een schoolbezoek aan De Wijde 
Wereld in Uden. De schooltijden lopen hier van 08.30 tot 17.00 uur. Kinderen volgen tussen de 
middag allerlei sport-, muziek- en cultuuractiviteiten. Deze school staat in een wijk met 
tweewerkende ouders. Dus bijna alle kinderen maken gebruik van de naschoolse opvang. 
(https://www.dewijdewereld.eu/)  
 
Traktatiebeleid 
In onze schoolgids staat het volgende opgenomen over trakteren: 

“Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren, maar zorgt u er wel voor dat  
het niet te veel is. Wij geven de voorkeur aan een gezonde traktatie. Voegt u  
alstublieft geen cadeautjes toe aan de traktatie.” 

Als MR vinden we het belangrijk dat een kind in de belangstelling staat tijdens zijn/haar verjaardag, 
maar vinden we het niet noodzakelijk dat er getrakteerd wordt. Wat is niet te groot? Wat is gezond? 
Wie gaat dit controleren? Als MR zijn we voor het afschaffen van trakteren tijdens 
kinderverjaardagen. Leerlingen trakteren op meerdere plaatsen, het levert veel afval op en het gaat 
ten kosten van de speeltijd in de pauze. Gerard bespreekt dit punt ook in de leerlingenraad en 
koppelt het de volgende vergadering terug.  
 
Vaststellen vergaderingen 
We leggen de volgende overlegmomenten vast voor dit schooljaar: 
14 januari 
10 maart 
2 juni 
De vergaderingen starten om 20.15 uur in de teamkamer. Vooraf (van 19.45) is er een overleg met de 
PMR en de directie. 
 
Rondvraag 
Gerard: De MFA-ontwikkelingen staan in het teken van het ontwerpen van de schoolomgeving. De 
bouw ligt vast, in het gebouw kunnen nog kleine veranderingen worden doorgevoerd. Dennis 
informeert of de verkeersexpert van de gemeente hierbij betrokken is/wordt. Gerard neemt aan van 
wel en geeft daarbij nog aan dat het aantal parkeerplaatsen zeker niet minder gaat worden. Zoals de 
planning er nu uitziet wordt er vanaf mei 2020 gesloopt. Er zijn een aantal bedrijven die bij de 
gemeente aangegeven hebben interesse te hebben in de bouw. 5 bedrijven mogen worden 
voorgedragen om zich in te schrijven voor de Europese aanbesteding.  
Hellen geeft aan Gerard nog een tip voor de inrichting van de speelplaats. www.schoolpleinadvies.nl)  


