
Agenda  MR 1 datum 7 oktober 2021

Plaats Aanvang Afsluiting Aanwezig Afwezig

Kbs De Werft 19.30 uur 21:30 Luuk, Margot, Matthijs, Diana, Martijn, Femke
(notulist).

Nr Agendapunten Ti jd Verantwoordelijke Verslag Besluiten

01 Opening en vaststellen
agenda en
mededelingen

5 Luuk Nieuw PMR lid:
Margot komt in de plaats van Will.
Er is nog een plek vacant voor een nieuw PMR lid.

Martijn heeft de vraag
uitstaan in het team.

02 Update NPO Martijn over het algemeen npo goed geland; blijft een
verkenningstocht want veel is nieuw. tot aan
jan-feb. is het pionieren en wordt het geëvalueerd.
Yoga opgestart in onderbouw, gaat goed. Externe
rt, onderwijsassistent gaat goed. ondersteuning
groep 1-2-3-4 is ook begonnen. evenals mindset en
bieb. Dat het iets oplevert staat buiten kijf voor de
leerlingen, hoe het meetbaar te maken is, wordt
een proces waar gelukkig de tijd voor is.



geld voor 2 jaar; eerste tranches nu dit schooljaar
opmaken, zoals het er uit ziet mag je de ‘rest’
meenemen naar volgend jaar.

03 Schoolplein Martijn Hondenpoep / brandnetels
Vergroening rondom school
Rondhangende jeugd:
her-inrichting schoolpleinen:
presentatie van vs0-havo (bredero) en
leerlingenraad werft rondom plein en
schoolomgeving heeft deze week plaatsgevonden.
gemeente enthousiast. mooie start! ook staat er
nog een overleg tussen grote broer-grote zus,
jeugdraad en boa-wijkagent.moodboards vanuit
buurt gericht op publieke ruimten. 20-25
moodboards van alle partijen. er wordt een
ontwerp gemaakt voor de landschapsarchitect van
de gemeente. prioriteit op 2 pleinen, start voor de
zomer 2022. gemeente kijkt mee rond de grotere
omgeving (los van de pleinen). idee is ook een actie
vanuit school om sponsoring op gang te brengen
rondom de 2 pleinen, wordt vervolgd.
crowdfunding is ook iets wat op de lange termijn
rol staat.
punt van zorg is wel het openbare karakter wat je
wil behouden en tegelijkertijd het vandalisme
probleem wat kan optreden.
brandnetels, hondenpoep is een breder probleem
in de wijk. wijkbewoners-ouders kunnen hier



wellicht ook in bij dragen (brandnetels knippen
etc).
Tip:je kunt klachten melden in een app
(hondenpoep, verkeersborden etc) als
ouders/wijkbewoners: Buitenbeter
Rondhangende jeugd op kleuterplein tijdens
naschoolse opvang valt op: wie regelt het toezicht
(na school). oppakken met kober en kinderen hulp
laten vragen waar nodig. ook het leren opkomen
voor jezelf, grenzen aangeven etc past mooi bij ‘the
leader in me’.

04 The leader in me Martijn start 8-10 eerst team scholen, dan uitrol naar
leerlingen en ouders, staat 2 jaar voor borging.

05 Vacature invulling Martijn ib-er gevonden. per 1 december gaat zij starten.
voor 3 dagen.

06 Parro vraag Femke koppeling kober in parro? (verjaardagen en dag
vd pedagogisch medewerker). praktisch niet
mogelijk want zitten in ander data systeem

07 Website Femke bij mr ouders: groepsnummer van de kinderen
er uit halen.
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Nieuwe voorzitter Luuk Margot denkt er over na. we dragen
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Notulen mr
6

Matthijs verstuurd naar Voorzitter MR
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Beloningssysteem Femke visie op uitsluiten van kinderen bij activiteiten
of hoe gebruik beloningssysteem?; wordt ook
meegenomen in de nieuwe methode ‘the
leader in me’. nuances blijven, maar wordt wel
een meer ‘overkoepelende visie/kapstok’.
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Rondvraag Nieuwe voorzitter Margot denkt hierover na.

continurooster mr 2018 (maart) onderzoek geweest (luuk heeft
uitgezocht wanneer dat was) oud-directeur en
mr. zou 5 jaar niet herhaald worden.. tijden zijn
wel veranderd (covid-19)

Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen: nee, wel

nieuwe agendapunten

Wat Wie wanneer

continurooster mathijs/ouders mr volgende mr vergadering.

vraag aan mr: mee sparren rond punt wat
ouders soms noemen:’als het niet verandert
gaan we onze kinderen elders plaatsen’. het

martijn volgende mr vergadering. ter voorbereiding.
er tijd voor nemen is van belang



lijkt een toename te zijn: ouders mondiger?
speelt er iets anders?

GMR-lid uitnodigen (luchtkwaliteit) Luuk mailt GMR-lid volgende mr vergadering

jaarverslag maken mr Luuk maakt jaarverslag

huishoudelijk reglement en jaarplan actiepunt hele mr: terug laten komen als
we compleet zijn

volgende vergadering

data mr vergaderingen di 23-11, di 25-1, do 10-3, di 10-5,
do 7-7

mr notulen op de website Luuk


