
Notulen MR-vergadering Archipelschool 

6 maart 2014, 19:30-20:45 

Aanwezig: Jiska, Paula, Margot, Kristel, Pieter-Jan, Jolanda 

Afgemeld: Irvin 

 

Agendapunt 1 – Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de agenda, heet Pieter-Jan welkom en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Agendapunt 2 – Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn besproken en vastgesteld. Pieter-Jan zorgt dat ze op de site komen. 

Naar aanleiding van de notulen: 

-  Training MR-leden: Jiska vraagt of de informatie digitaal beschikbaar is. 

- Wijkagent: de wijkagent heeft een fietscontrole uitgevoerd. Dubbel parkeren blijft een 

hardnekkig probleem. 

 

Agendapunt 3 – Mededelingen MR 

- Binnengekomen post:  geen bijzonderheden. 

 

Agendapunt 4 Mededelingen Directie 

- Schoolplan 2015-2019: DHS komt met een format voor het schoolplan. Augustus 2015 moet 

het plan af zijn. De MR moet er mee instemmen. Het plan zal in stukken worden opgesteld 

en voorgelegd worden aan de MR.  

Na de zomer komt dit terug in de MR (elke vergadering). 

Belangrijk is om ook te kijken naar realisatie van de doelen in het huidige schoolplan. 

- Beleid mobiele telefoontjes kinderen: dit wordt eerst besproken in het team. 

- Groene schoolplein: de kinderen hebben input geleverd. Het vervolgproces bestaat uit 

instemming vragen bij de gemeente, plan maken door de architect, sponsors zoeken. Het 

streven is om na de zomervakantie te starten met het ontwerp.  

Idee 1 vanuit de MR: betrek de kinderen bij het generen van middelen, bijv. met een 

sponsorloop. Pieter-Jan bespreekt dit met het team en de ouderraad.  

Idee 2 vanuit de MR: betrek de leerlingenraad bij de opening; bijv. wie zou het kunnen 

openen. 

 

Agendapunt 5 Vervangingen 

De vervangingen en de werkdruk zijn besproken en blijven onder de aandacht van de MR.  

 



Agendapunt 6 Vergaderschema tot de zomer 

De vergadering van 3 april vervalt. 8 mei blijft staan met op de agenda: jaarschema inclusief 

margedagen, concept jaarplan 2014-2015 en vergaderschema MR . De vergadering van 5 juni wordt 

verschoven naar 19 juni met op de agenda formatieplan 2014-2015. 

De gewijzigde data worden gecommuniceerd in de weekkrant. 

Agendapunt 7 WVTTK 

 

- Motorische ondersteuning groep 1/2 en eventueel 3: ouders hebben een brief gekregen met 

een aanbod voor extra ondersteuning bij de motorische ontwikkeling van kinderen in groep 

2. De MR heeft bezwaar tegen de strekking van de brief. Pieter-Jan zal in het team de brief 

en de communicatie naar de ouders bespreken. 

- Pieter-Jan meldt dat de school in 2015 125 jaar bestaat.  

- Mijnschoolinfo: per 1 april start de pilot met de digitale omgeving voor communicatie met 

de ouders. Ouders krijgen een brief dat ze zich aan kunnen melden. 

 

Agendapunt 8 Rondvraag 

De overblijf komt 2 keer per jaar op de agenda (voorjaar en najaar). In hoeverre het zinvol is een MR 

lid bij het gesprek met de overblijf uit te nodigen wordt beoordeeld afhankelijk van de situatie. 


