
Notulen MR-vergadering de Kleine Planeet 25 september 2019  

 

1. Welkom 

Lieke is nieuw bij de oudergeleding van de MR. Lieke heeft een zoon in groep Poolster en nog een 

zoontje dat nog niet naar school gaat. Welkom Lieke! 

2. Mededelingen 

Werkdrukgeld 

Het werkdrukgeld dat wij ontvangen wordt nu alleen voor de verlichting van stamgroepleiders 

gebruikt. Edwin vertelde dat dit (bij nader inzien) ook voor onderwijsassistenten en directie is. Dit 

moeten voor de volgende verdeling van het geld meenemen. 

Informatie-avond 

We lopen er in het team tegen aan dat de opkomst wisselend is. Wat moet het doel van de avond 

zijn? Is het een kennismaking met de stamgroepleider en ouders onderling of moet het een meer 

inhoudelijker karakter krijgen? 

Pim geeft aan dat het nu interessant was doordat er een nieuwe stamgroepleider is waarmee ouders 

kennis konden maken. De andere informatie-avond die inhoudelijk over het onderwijs ging wordt als 

interessanter ervaren. 

Kamp 

Er wordt zowel door ouders als door het personeel positief teruggekeken op het kamp. 

3. Notulen vorige vergadering 

Parkeren blijft een aandachtspunt, het lijkt wel beter te gaan.  Voor het roken voor de school geldt 

hetzelfde er is nu wat verbetering maar het blijft een aandachtspunt. 

Pim heeft de website bekeken en vindt dat de website een mooie verdeling is van Bekkumer en 

Voorstad. 

4. Toelichting en goedkeuren schoolgids/ schoolplan/ bosdag 

Schoolgids 

Wij hebben allemaal de schoolgids ontvangen en gelezen. 

De opmerkingen die besproken zijn: 

• De namen van de OR leden worden niet genoemd. Edwin legt uit dat de samenstelling van 

de OR wisselend is, waardoor het niet handig is om dit vast te leggen. 

• Er staat nog een vacature in voor de MR. Deze is inmiddels vervuld. 



De schoolgids wordt akkoord gegeven door de MR en ondertekend. 

Schoolplan 

Wij hebben allemaal de schoolgids ontvangen en gelezen. 

Toelichting van Edwin: het schoolplan werd voorheen voor de komende 4 jaar geschreven, nu is dat 

veranderd in 2 jaar. Het plan is dus een plan 2019-2021.  Wij hebben als Kleine Planeet geen nieuwe 

speerpunten, het stabiliseren van wat er is ingezet is het belangrijkste. 

Het schoolplan is al ondertekend door het bestuur. 

De opmerkingen die besproken zijn: 

Het is een amibitieus en concreet plan.  Hoe worden wij als MR meegenomen in de vorderingen van 

de uitvoering van dit plan? -> Yno denkt na hoe we dit in de MR kunnen laten terugkomen. 

Het schoolplan wordt akkoord gegeven door de MR en ondertekend. 

 

Bosdag 

We hebben een voorstel gekregen waarin staat beschreven hoe we als school met de bosdag verder 

willen en we hebben alle reacties uit de ouderenquete over de bosdag ontvangen en gelezen. 

Edwin deelt zijn zorgen om de veiligheid en de zorgen van ouders. Edwin geeft aan dat de MR een 

adviserende rol heeft in dit verhaal en dat de eindbeslissing bij de directie ligt.  

De gehele MR is voorstander van de bosdag.  

Wij hebben als MR een aantal aandachtspunten die in het plan nog niet duidelijk zijn beschreven, 

waardoor het voorstel nog niet is goedgekeurd door de MR.    

Punten die nog opgenomen dienen te worden in het voorstel “Bosdag”:  

• Bij de ouderenquete worden de zorgen mbt tot zitverhogers in de auto besproken. Hierover 

dient iets opgenomen te worden in het voorstel. Hoe gaan we hier als school mee om en 

hoe communiceren we dit naar ouders? 

• Het aantal begeleiders dat meegaat vaststellen. Is er altijd iemand “over” naast de 

leerkrachten als er iemand gewond raakt oid? 

• Is er een ehbo kist aanwezig bij het scouting gebouw? 

• Wat te doen als er kinderen te laat komen die mee rijden met andere ouders? 

• Wat gebeurt er als er geen voldoende ouders zijn om te rijden? 

• Wat is de planning van de bosdagen, welke groep wanneer? Wordt dit gedeeld met de 

ouders en het team? 

• Wie is het aanspreekpunt over de bosdagen voor de ouders en voor het team? 

• Als een ouder niet wil dat zijn/haar kind naar het bos gaat, accepteren we dit dan? Als we dit 

accepteren, hoe krijgt het kind op deze dag dan onderwijs? 

• Wat doen we met de instroomgroep die op vanaf januari op Bekkumer start? 

 

 



5. Agendapunten voor dit schooljaar: wat willen wij dit jaar bespreken/bereiken? 

• De actieteams (schoolplan) 

• Bosdag 

• Het schoolplein 

 

 

6. Rondvraag: 

Dieuwke: wordt de grafiek van CITO aan het eind van het schooljaar niet meer standaard 

meegegeven? Er is wat onduidelijkheid bij ouders? 

Antwoord van het team: de grafiek wordt besproken in het laatste gesprek maar wordt niet 

standaard meegegeven bij het portret. Als ouders er om vragen mogen ze hem meenemen. We 

moeten dit komend jaar helder communiceren naar ouders. 

Dieuwke: hoe zit het met de foto’s op facebook. Is er bekend welke kinderen niet op facebook 

mogen? 

Antwoord: ja, er is een lijst met kinderen die niet op facebook mogen. Leerkracht houdt dit in de 

gaten.  


