
Notulen MR, maandag 7 november 2022, 19.30 uur, locatie Wibautlaan

Notulist : Marie-Jose

Aanwezig : Marcel, Véronique, Selma, Emiel, Michel,  André, Lisanne, Judith

Afwezig :

Bijlagen : notulen dd 26-9, notulen GMR, overzicht NPO gelden, protocol te laat

komen, protocol klassenouders, draaiboek Corona

1. Opening en welkom

Selma wordt de nieuwe voorzitter. In de komende nieuwsbrief volgt een uitnodiging aan

ouders om zich aan te melden als kandidaat voor lid van de MR, om Marcel op te volgen per

maart.

2. Notulen MR (concept)

Enkele opmerkingen zullen worden verwerkt.

3. Notulen GMR

Er wordt gewerkt aan een herziening van het plaatsingsbeleid op scholen.

4. Mededelingen directie

Groep 5-8 krijgen 7 lessen over mediawijsheid, start 15 december.

Bezig met enquête over sociaal-emotioneel welzijn onder kinderen. Corona-besmettingen

zijn te overzien. Verder geen bijzonderheden.

5. Protocol te laat komen

Het protocol is aangepast op het aantal keren te laat komen, volgens aanwijzingen van de

inspectie. Belangrijk om het protocol en het handelen hiernaar goed te communiceren met

het team. MR stemt in met het protocol.

Sommige andere protocollen die op de website staan vergen een update.

6. Protocol klassenouders

Vanuit ouders feedback gekregen dat in sommige klassen telkens dezelfde klassenouders

zich aanmelden en een voorkeursrol op zich nemen. Belangrijk om duidelijkheid te

scheppen in wat wel en niet wenselijk is. Nog opnemen: informatie over het klassenouder

overleg. MR stemt in met het protocol.

7. Draaiboek Corona

Er is een format beschikbaar gesteld door de NPO-raad en is aangepast door Michel voor de

Piet Hein. Enkele tekstuele opmerkingen die zullen worden verwerkt.

Opmerking over ventilatie op Wibaut. Ramen moeten zoveel mogelijk dicht blijven voor

goede ventilatie. Zo niet dan slaat co2 regelmatig op rood en maakt dan kabaal.

Daarentegen is het moeilijk om ramen niet open te doen wanneer het warm is in de klas.



Team gaat opnieuw in overleg hoe hiermee om te gaan. MR keurt draaiboek goed.

8. Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

De uitkomsten zijn eerder gedeeld. De MR (Judith en Lisanne; Marcel en Marie-Jose) gaat

een korte samenvatting maken van de resultaten om te delen met andere ouders.

Uitkomsten zijn ook eerder gedeeld met het team. Er zal nog een vervolg aan worden

gegeven in de vorm van actiepunten.

9. Besteding NPO gelden

Financieel overzicht van de besteding van NPO-gelden is toegevoegd. Er is nog veel geld

beschikbaar om te besteden. O.a. besteden aan mediawijsheid lessen dit jaar voor groep

5-8, komende jaren voor alle groepen.

10. Rondvraag

Veiligheid op het zwarte pad: er zijn borden geplaatst op het fietspad met max snelheid

van 10 km/uur. Dit biedt een schijnveiligheid, men houdt zich niet aan dit maximum.

Ouder heeft een petitie gestart die is ondertekend door andere ouders en gaat daarmee

naar de gemeente.


