
Notulen MR 2 april 2019 

Opening 

Mededelingen 

Er is een ouder bereid gevonden om het speeltoestel te slopen en af te voeren; 

een datum hiervoor wordt nog gepland. 

Notulen 5 februari 

Goedgekeurd; we vragen Shirley deze te plaatsen onder het kopje MR op de 

website. Mark stuurt de notulen van het ouderplatform door naar Marian, 

zodat deze via Shirley ook op de website komen te staan. 

Ouderplatform 

We willen graag van ouders feedback over het nieuwe kleuterrapport en over 

het los toevoegen van de grafieken met de citotoetsen. 

Er was helaas weinig animo voor de zwerfvuilactie dit jaar. Is het iets om de 

scouting dit als activiteit te laten opnemen? 

Oudercafé 

Is nog niet gepland; de gastspreker, die we graag willen hebben is nog met 

verlof. Wel is het de bedoeling dat het dit schooljaar nog plaats vindt. 

Groepsindeling 

De voorlopige groepsverdeling is bekend, maar nog niet welke leerkracht voor 

de groepen staan. Komende dinsdag wordt het in het team besproken. Na de 

banenmarkt op 15 mei wordt het “plaatje” definitief en zullen we de 

groepsindeling naar ouders communiceren. 

Oudervereniging 

Er zijn helaas nog geen reacties geweest. We gaan een herhaalde oproep doen; 

ook in het ouderplatform en mensen persoonlijk benaderen. Ondertussen 

gaan we wel de ouderbijdrage innen en zullen we Shirley vragen om dit te 

controleren. De bijdrage zal 25 euro zijn met 3,50 voor de snoeppotten. 

Het schoolreisgeld zal ook weer overgemaakt kunnen worden naar deze 

rekening en zal ook Shirley controleren. 

 



Groep 6/7 en 8 

Inge heeft na het vragenuurtje nog een gesprek gehad met een aantal ouders. 

Dit gesprek is goed verlopen en Inge heeft over het verloop ook feedback 

gegeven in de schoolbel. Op 3 juni zal er een evaluatie plaatsvinden met school 

en ouders.  

Ilse geeft aan dat ze goed gestart zijn. De dames zijn enthousiast ontvangen en 

lijken hun draai in de groep gevonden te hebben. 

Rondvraag 

Alison geeft aan dat we tot de meivakantie brigadiers hebben en dan stopt het. 

Er zijn, na vele oproepen, niet genoeg mensen om het te kunnen blijven doen. 

We gaan na iedere vergadering een kort stukje in de schoolbel plaatsen over 

wat er besproken is met daarbij een link naar de notulen van de vergadering. 

Inge geeft aan dat het schaken in het programmaboekje van LEEF staat en ook 

iedere vrijdag bij de schaakclub.  

De boekjes van LEEF worden deze week op school uitgedeeld.  

 


