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Notulen MR-vergadering woensdag 31 oktober 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:

Afke van der Meer, Marjan van Rosmalen
Janneke Hofstede, Jan Kuit, Jeroen Stegeman
Julian Visser
Moniek Bergsma

1. Opening en vaststelling agenda
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
2. Ter vaststelling
o Notulen vergadering 19-09-2018
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op de website en het
ouderportaal worden gepubliceerd.
3. Mededelingen school
o Schoolontwikkeling/jaarplan 2018-2019
Moniek praat de MR-leden bij over wat er is gedaan en/of gewijzigd in het
jaarplan.
o Begroting 2019-2022
De begroting is dit jaar op een andere manier gemaakt (beleidsrijk); er is niet
alleen beleidsrijk begroot op personeelskosten (formatie) maar ook op het
onderwijsleerpakket. Moniek geeft een toelichting op de begroting.
MR geeft positief advies.
4. Lengte lunchpauze
Een tijdje terug was er in het nieuws dat lunchpauzes op scholen vaak te kort zijn en dat
ze soms zelfs worden overgeslagen. Herkent het team dit op onze school?
Antw.: Er wordt nooit lunch overgeslagen op onze school. Je hebt uiteraard veel verschil
in snelheid van eten net als je ook veel verschil hebt in de inhoud van de lunchbakjes.
Er staat een kwartier voor de groepen 4 t/m 8 voor de lunch en een half uur voor de
groepen 1 t/m 3. Het is in principe een kwartier eten en als ze nog niet klaar zijn, mogen
ze buiten hun lunch verder eten als ze dat willen.
Jeroen: het mag niet vervelend voor een kind worden als hij/zij nooit op tijd klaar kan
zijn met eten. Er mag wellicht best wel beleid op gemaakt worden; dat je als school
uitdraagt dat je een gezonde school bent en dat je tijd en aandacht besteedt aan de
lunch.
Moniek: we willen met de hele wijk De Akkers meedoen met de actie Jongeren op
Gewicht. Dit project zal waarschijnlijk in 2019 starten.
In aanvulling hierop vertelt Moniek dat het (niet) opeten van de lunch soms ook te
maken heeft met de ongezonde traktaties. Wellicht moeten we als school het beleid op
gezonde traktaties weer scherper neer zetten.
MR-ouders: zeker doen. Ook in de samenleving is er op dit moment veel aandacht voor
gezond eten en leven. Daarop inhaken.
5. Ingekomen stukken
MR-actueel, nr. 10, 27-09-2018.

6. Mededelingen OR en GMR
OR.
Moniek vertelt welke afspraken er gemaakt zijn met ouderraad en Spring! wat betreft het
sinterklaasfeest dit schooljaar. Voor het volgende jaar is er afgesproken, dat het besluit
over de Zwarte Pieten door de directies van de scholen ruim voor december genomen zal
worden en dat de oudercommissies zich hieraan zullen confirmeren.
GMR.
De eerste, plenaire vergadering is geweest op maandag 24 september jl.
7. Rondvraag
Jeroen: de voorkant van het schoolplein is niet representatief geworden.
Moniek: dat klopt, dit is ook besproken in zowel het wijkoverleg als in de ouderraad. Er
zou bijvoorbeeld ook nog een speeltoestel komen. Maar omdat er bij de bouw en
inrichting van de scholen best veel extra kosten zijn gemaakt voor het gebouw, hebben
de besturen op dit moment niet genoeg geld hiervoor. De verloren gegane
beukenboompjes deze zomer zullen wel vervangen worden volgend schooljaar.
8. Sluiting
Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.

