
Notulen MR vergadering 16-04-2019  
  
Aanwezig: Mi, Ha, Ne, Mo, Si  
Afwezig: Ta, Su   
  
  
Voor volgende vergadering:   

  
 Formatie 2019-2020  
 Jaarkalender/ studiedagen 2019-2020  
 Koningsspelen evaluatie  
 Versterking MR  
 Alternatief schoolreserves  
 Inzage methode seksuele voorlichting  

  
  
Actiepunten:   

 MR notulen op de website – mailen naar Le. (Doet Si) Voortaan, na 
goedkeuren direct naar Le mailen.   
 Pocketboekje en abonnement tijdschrift aanschaffen- Mo  
 Reglementen doornemen- Mi en Mo.   
 Nagaan in hoeverre de Viersprong zelf verantwoordelijk is voor Groot 
onderhoud aan Het Gebouw – Su koppelt dit terug (concreet: verven)  
 MR verzoekt directrice om de plannen omtrent seksuele voorlichting toe te 
lichten in de vergadering  
 Update geven over veiligheid en klimaat hekken en toiletten – Su  
 Uitzoeken wat de behoeften van het team is en bijbehorende kosten daarvan 
zijn over de uitgaven van de schoolreserves  (bv. Educatieve posterpakketten) Si 
en Mo  
 Bloemetje naar Tahnee bij bevalling namens MR – Mo en Si  
  

  
  
Uit de voorgaande notulen is niet te halen dat de MR positief geadviseerd zou 
hebben over de uitgaven voor de tijdelijke IB-er en het studieverlof van de 
vorige directeur.  
  
Het boek over de MR wat de man van AOB bij zich had, gaat besteld 
worden. We kiezen voor de pocketboekjes omdat deze geadviseerd zijn. Hier 
kunnen we, als we dat nodig hebben, in opzoeken wat onze rechten zijn.  
Verder is het idee om een abonnement op een tijdschrift te nemen met de 
MR.    

  
Suzanne heeft een brief gegeven waarin staat dat er digiborden voor de kleuters 
worden aangeschaft die worden betaald van het daarvoor bestemde bedrag dat op 
de begroting staat.   
  
Benoemingsprocedure  
Er is een aangepaste sollicitatieprocedure geweest rond Su. De MR adviseert positief 
op het voorgenomen besluit om Su per 1 augustus aan te stellen als directeur.  



Opgemerkt wordt dat Su de laatste weken minder zichtbaar in de school is dan 
voorheen.   
  
Accespoints in de school   
De MR adviseert negatief over het gebruiken van 17.000 Euro van de schoolreserves 
voor het realiseren van de accespoints in de school. De MR twijfelt niet aan het 
belang van de accespoints, maar denkt dat dit geld ook elders vandaan kan komen. 
Daarnaast is al lang bekend dat dit moest gaan gebeuren, dus had het al in de 
begroting opgenomen kunnen worden.   
  
Hygiene(toiletten) en veiligheid in de school   
  
Er is behoefte vanuit de MR aan terugkoppeling van de directrice over de veiligheid 
(hekken) en plannen daaromheen op het schoolplein en over het schoonmaken van 
de toiletten tussendoor.   
  
De RvR loopt nu veel beter dan voorheen. Dit blijven we in de gaten houden.   
  
De Koningsspelen  
Er is vanuit de MR grote verontwaardiging over het verloop van de koningsspelen. 
Vanuit de Springplank is besloten de spelen apart per school te regelen.   
Tijdens de spelen op het schoolplein voor groep 1 en 2 waren er negatieve en 
beledigende opmerkingen van de ouders van de Springplank tegen de ouders en 
kinderen van de Viersprong. De organisatie en communicatie moet volgend jaar veel 
beter. Een meer pro-actieve houding in de voorbereiding en informatievoorziening 
aan de hulpouders van de gymleerkracht zou zeer gewenst zijn.   
Ouders hebben andere ouders zien lopen met de broden van het Koningsspelen 
ontbijt en vonden dat heel vreemd.   
De Koningsspelen waren om 12.00 uur afgelopen, op de kalender stond 13.00. Dit is 
vrij laat gecommuniceerd.    
  
  
  
  
  
  
  

  
 


