
Notulen medezeggenschapsvergadering 17 januari 2019 
 
Aanwezig: MR leden: Anja Ris, Leontien Spohr  (voorzitter), Fenny de Blois, Sabine Goes (notulist) Afwezig: Fenny de Blois, Isabelle van der Helm (zwangerschapsverlof) Directie: Joop Zuydgeest    Notulen van de vorige MR-vergadering  Notulen zijn akkoord. Joop zorgt ervoor dat het op de site wordt geplaatst.  Post Geen post.   Mededelingen 
 Personele zaken i.v.m. nieuwe collega’s, ziekte, vervanging en verlof worden gedeeld.  
 Directieoverleg:  

o Vooral gesproken over invulling strategisch beleidsplan.  
o Begroting besproken. Moet daarna aan GMR voorgelegd worden 
o Nieuw lid RvT geworven/ procedure gestart voor nieuw lid CvB 
o Doorontwikkeling van het stafbureau  GMR Volgende week is er GMR.  Agenda wordt ter voorbereiding besproken. Femke stuurt de stukken door. Voor woensdag reageren naar Femke. 

 
Ouderbetrokkenheid 
Stand van zaken rapport Joop heeft een document gemaild “toelichting op het rapport”. De MR is enthousiast over de opzet. Enkele suggesties worden nog meegegeven.  Joop past dit aan. Laatste versie wordt vrijdag 18 januari gemaild. Maandag gaat het naar de drukker.   Pagina met functioneringsniveau wordt meegegeven op de avond zelf. De leerkracht kan dit dan ter plekke toelichten en termen verduidelijken.   
Rookvrije school Link is vooral gericht op het schoolplein. Ons schoolplein is al rookvrij. Wens is om juist het terrein er omheen rookvrij te krijgen.  Onze visie:  

 We stimuleren een voorbeeldfunctie (zien roken doet roken).  
 We willen het goede voorbeeld geven.  
 Normen worden hier / in het primair onderwijs gevormd. Dat is sterk gebaseerd op imitatie.  Wat gaan we doen? We streven er naar dat er in de omgeving van de school niet gerookt wordt.  Bendarukken dat kinderen er last van kunnen hebben.  Aansluiten bij rookvrije schoolplein. Dat willen we uitbreiden. Ook aansluiten bij gezonde voeding. 

Niet voorschrijvend maar stimulerend.  
Welke vervolgacties: 

- Voorstel om het te koppelen aan een thema. Bijvoorbeeld gezondheid.  Oproep om niet te 
roken. 

- In kleutergroep is nu het anker gezondheid. In de nieuwsbrief van februari alvast een eerste 
introductie doen. Dit is het startpunt. Dan reacties peilen.  



- Joop bespreekt het ook met teamleden dat dit onze visie is.  
Schoolplan 
Complimenten voor de opbouw. Overzichtelijk en duidelijk. Vraag wordt gesteld over de pedagogisch 
beleidsmedewerker. Deze is speciaal voor BOOST. 
 
Vergadering van 21 februari Deze vergadering gaat alleen door als de commissie positief is over de kandidaat. Dit kan dan aan de 
MR voorgelegd worden ter advies voor de benoeming.  
  



Actielijst 
Wat Wie Wanneer 
Jaarplan op de agenda Sabine 1 keer per kwartaal Voorstel is om de klankbordgroep na het eerste vernieuwde rapport en rapportgesprek weer bij elkaar te laten komen. In maart organiseren we de klankbordgroep weer.  (Joop zoekt de namen op)  

 Maart 

Voor woensdag 23 januari reageren naar Femke op de GMR-stukken  MR-leden Voor woensdag 23 januari In maart rookbeleid weer op de agenda. Sabine MR-vergadering maart In nieuwsbrief van februari tekst voor rookbeleid – onze visie en wensen.  Joop Nieuwsbrief februari 
Begroting  Op de agenda in februari of anders maart Tekstuele formatieplan  Op de agenda in februari of anders maart       

 Te agenderen punten  Monitoring succes groep 3 i.v.m. groepsgrootte  Blijvend aandacht besteden aan gezonde voeding om te voorkomen dat de uitgangspunten beperkt blijft tot een papieren stuk. 

 

Schoolplan BMS januari Check of gezonde voeding voldoende terugkomt in de jaarkalender en boekjes van de groepen. 
 

Agendapunt: Mobiele telefoons  Rookbeleid Januari op de agenda Ervaring met de formulieren van het startgesprek November 
Kwaliteitskader van de Laurentius Stichting November Jaarverslag 2017-2018 November Strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting November 

 


