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Status Proefversie 17-4-2018

1 Opening en Mededelingen Actie

a

b

Mark heet iedereen welkom.

Geen mededelingen

OPMERKINGEN:

2  Verslag 23-1-2018 Actie

a

b

c

d

e

f

Marielle vraagt na bij schoolpoort of het verslag onder het app kopje kan worden 
geplaatst. Omdat wij een pilot school zijn is nog niet altijd alles mogelijk in 
schoolpoort. ( punt 2b)
Terugkoppeling: Inmiddels ingediend en moeten afwachten.
Hierbij is de opmerking geplaatst dat schoolpoort niet fijn werkt en het veel 
handelingen kost om bv je mail te openen. 

Vorig schooljaar was er een klas minder waardoor er financieel ruimte in de 
formatie was om de IB-er structureel in te zetten en de leerkracht tijd te geven 
voor extra aandacht. Dit schooljaar is er minder ruimte, mede doordat er gekozen 
is voor een extra klas. ( punt 2d)

Mbt het klimtoestel is er inmiddels contact geweest met de kunstenaar. Deze wil 
het eventueel wel aanpassen tegen kostprijs om het aan de eisen te laten 
voldoen. Het moet dan wel als speeltoestel gekeurd worden. De afstand tot de 
stoep zou een pijnpunt kunnen worden. ( punt 2g)

Anke heeft aangeboden de snoeppotten te vervangen door grotere exemplaren 
en te zorgen dat deze gepimpt gaan worden.( punt 2M)

Streetwise - 9 juni ( punt 5e)

Graag punt 9e opnieuw meenemen naar de MR.  Je als school aanmelden voor 
landelijke dagen zoals NL doet en dit koppelen aan een behoefte van school. 

Meenemen 
MR



g
Het verslag is met bovenstaande aanpassingen goedgekeurd. 

OPMERKINGEN:

3  Terugkoppeling MR vergadering 20 maart 2018 Actie

a

b

c

d

Zwerfafvalopruimdag is goed bevallen. School heeft de kans geboden gastlessen 
te geven. 

De volgende agendapunten zijn uit de vergadering naar voren gekomen: 
a) Schoolfoto’s / fotograaf
b) Ervaring Oudercafé 

Er is gepraat over de middelen voor werkdrukverlaging. Hiervoor wordt door het 
team een plan opgesteld en dit gaat ter goedkeuring naar de  personeelsgeleding 
van de MR.

De MR regelementen zijn besproken en zullen nog dit jaar worden vastgesteld 
met het oogmerk dat die per schooljaar 2018-2019 in werking treden.. 

OPMERKINGEN:

4 Informatie van de kerngroep Actie

a  Geen nieuws- alles loopt

OPMERKINGEN:

5 Informatie van de verkeersouders Actie

a

b

c

Bij het verkeersexamen van groep 7 is iedereen geslaagd.
Het examen is mooi verlopen. Er waren zelfs 4 hulpouders beschikbaar om mee 
te posten en 1 om mee te fietsen. Het was erg fijn dat er zoveel hulp was. 

3 personen van de werkgroep gaan stoppen. Er blijft 1 ouder over. Ze hopen op 
nieuwe aanwas. 
Voorstel is een extra schoolbel met een oproep te versturen en op slaponline 
en/of de site van Dorpscoöperatie Lierop Leeft om extra aandacht te krijgen voor 
de verkeersouder-behoefte. Elly zal een beschrijving maken van wat deze rol 
inhoud zodat dit duidelijk is voor iedereen. Elly neemt dit punt mee in de 
vergadering . 

Er zal volgend schooljaar ook weer een tekort aan brigadiers zijn waarschijnlijk. 
Normaal worden deze persoonlijk gevraagd door een verkeersouder. Misschien 
fijn om dit al aan het einde van het schooljaar onder de aandacht te brengen. 

Elly neemt 
dit mee 
naar de 
vergadering 
van de 
verkeersou
ders. 

Meenemen 
MR



6 Ervaring Oudercafé
Actie

a Erg leuke avond, leuk onderwerp en verrassend.

OPMERKINGEN:

7 Ingebrachte onderwerpen Actie

a

b

c

Kinderpretland als keuze voor schoolreisje.
Vraag is teruggekoppeld aan Mariëlle en haar reactie is meegenomen in de 
vergadering. Besloten is dat dit een onderwerp is dat niet bij dit platform thuis 
hoort.

Schoolfotograaf
Er zijn veel klachten op met name de groepsfoto en het feit dat deze wel erg 
gephotoshoped overkomt.  De individuele foto’s waren wel goed. 
Er is dit jaar voor een hippe stijl gekozen. Deze stijl is wisselend ontvangen. 
Ook jammer dat het zo vroeg in het jaar was omdat de klassen dan nog niet 
compleet zijn door instromers (met name in de jongste groep). Dit kwam door de 
overstap naar een andere fotograaf en is waarschijnlijk eenmalig. Als 
compensatie hiervoor was er korting in de vorm van de gratis groepsfoto. 
Jammer dat je niet zelf een pakket kunt samenstellen.
Jammer dat de digitale versie een lage resolutie heeft. 

Alle feedback wordt meegenomen naar de fotogroep

Goede doel Sponsorloop
Florancia als doel wordt niet als een handige keuze ervaren. Vrij weinig 
raakvlakken met school en het is een bedrijf waarvan er meerdere in Lierop zijn 
(zoals Den Hoef en BuitenEnZo). 

 Het doel mag ook alleen de school zijn als dat mogelijk is.
 Als er weer voor een “bedrijf”gekozen wordt dan alle “bedrijven”in 

dezelfde categorrie binnen lierop meenemen.
 Concreet doel voor de school ( bv nieuwe basketbalpaal) is beter. 
 Het hoeft niet per sé een sponsorloop te zijn.
 Laagdrempelig bedrag is handig. 

Susanne 
neemt de 
opmerkinge
n mee naar 
de 
fotogroep.

Meenemen 
MR

OPMERKINGEN:

8 Rondvraag Actie

a

b

Contant betalen voor het schoolreisje. Is er geen andere mogelijkheid? 

Schoolpoortmail is soms erg veel. Zou fijn zijn als er niet te veel dubbele 

Meenemen 
MR



c

informatie wordt gegeven ( in schoolbel en nieuws uit de klas) 

Hoe wordt de datum voor de meivakantie gekozen en waarom deze keuze?
- 1 week ligt vast
- De 2e week wordt Prodasbreed vastgesteld en volgt de middelbare 

scholen in de regio. 

Meenemen 
MR

OPMERKINGEN:

10 Sluiting Actie

OPMERKINGEN:


