
 

 

 

Notulen MR vergadering 18 september 2018 
 

Naam e-mailadres Aanwezig Afwezig 

Leerkrachten    

Martijn Cohen m.cohen@ronduitonderwijs.nl x  

Erika Meijer e.meijer@ronduitonderwijs.nl x  

Amy Bruin - Burger a.bruinburger@ronduitonderwijs.nl  x  

Ouders    

Ferry Konijn fjmkonijn@hotmail.com x  

Birgitta Kramer birgittakramer@solutionsinfood.nl x  

Lotte Beemsterboer mail@lottekremer.nl x  

Overig    

Marianne Verboom directiezandloper@ronduitonderwijs.nl x  

1. Opening: 
- Geen opmerkingen 

 

2. MR notulen 4 juli:  
- Gezamelijk mailadres mrzandloper@ronduitonderwijs.nl is er nog niet 

(Amy) 
- Schoolgids is rondgestuurd en opmerkingen worden verwerkt.  
- MR Notulen goedgekeurd, deze kunnen op de site (Martijn) 
- Ook de notulen van mei 2018 moet nog op de site + het schema met 

vergaderdata aanpassen naar 2018-2019 (Martijn) 
- De gehele website van de Zandloper moet worden nagekeken, er staat 

bijvoorbeeld nog bij de ”verzekeringen” een tekst uit 2008 (!!), het team is 
nog van vorig jaar en ook de vakantiedagen (zijn al aangepast gelijk na de 
vergadering) . (Martijn) 

 

3. Eerste ervaringen nieuwe rooster: 
- Het eten in 15 minuten is nog wat kort, dus voorlopig is het verlengd naar 

20 minuten. 
- Het gevoel van ”haast” is er wel, dit is wel iets wat elk jaar speelt bij de 

opstart maar door de kortere lestijd per dag wel extra voelbaar is. Niet 
meer douchen bij de gym voor de groepen t/m 6 helpt wel. 
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- Half uur buiten spelen is lang, ook voor de kinderen. In de evaluatie 
meenemen en kijken naar andere oplossingen. 

- Sommige tegenstanders binnen het team zijn al voorstander geworden. 
- De evaluatie enquete niet alleen voor ouders maar ook voor het team 

maken. 
 

4. Update brede school: 
- Schema met afspraken wordt deze week verstuurd naar de ouders, met 

daarin ook de uitleg voor het inschrijven bij stadskids. Dit ging in het 
verleden erg moeizaam, Marianne zal dit melden in de brief en aangeven 
dat als er problemen zijn, dit gemeld moet worden.  

- Er zijn gemiddeld 2 activiteiten per dag, vanaf half oktober. Voor de 
kleuters nog niet, zodat ze eerst kunnen wennen aan school en het nieuwe 
rooster. 
 

5. Preventiemedewerker: 
- Joep is de nieuwe preventie medewerker, hij is ook al BHV’er. 

 
6. Jaarplan: 

- Is rondgestuurd vlak voor de vakantie. 
- De cultuurcoach is 1 dagdeel per week bezig met de helft van de groepen 

en sluit dit af met het open podium in De Rietschoot. De andere helft van 
de groepen volgen in december / januari.  

- Marianne zal de open podium dagen in de nieuwsbrief melden zodat 
ouders op tijd vrij kunnen regelen, is beide keren op een donderdag. 

 
7. GMR: 

- Er zijn een aantal schriftelijke vragen opgesteld voor de GMR, deze zijn 
ook al beantwoord voordat de notulen klaar zijn: 

 
 Tussentijdse cijfers: 
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 Jaarplan: 

 
 Ziekteverzuim: 

 
 
 

8. MR rooster en Jaarplan  
Zie schema 
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9. Rondvraag: 
- Birgitta geeft aan dat dit haar laatste jaar is in de MR, dat betekent dat we in 

Maart de verkiezingen voor de MR moeten opstarten voor ouders en team. Zal 
worden toegvoegd aan de jaarplanning MR  ( Martijn) 
 
Volgende MR: woensdag 14 november 
 

Actie-, status- en besluitenlijst 
 

Actielijst 

Actie  Wie Wanneer 

   

 

 

Agenda volgende MR 

Agenda MR november’18 Wie 

Evaluatie MR 2017-2018 Erika / Amy 

Start opstellen evaluatie enquete  Allen  

  

 

 

Vergaderdata 2018-2019 
 

MR   GMR (obs De Zes Wielen- Oudorp) 

Dinsdag 18 september 2018 Maandag 24 september (Ferry, Erika) 

Woensdag 14 november 2018 Dinsdag 20 november (Ferry, Martijn) 

Woensdag 16 januari 2019 Woensdag 23 januari (Ferry, Amy) 

 Dinsdag 12 februari (Thema) 

Woensdag 6 maart 2019  

Woensdag 3 april 2019 Donderdag 11 april (Ferry, Erika) 

Woensdag 12 juni 2019 Dinsdag 18 juni (Ferry, Amy) 

  

 
Birgitta Kramer, 24-09-2018 


