
 
Notulen MR donderdag 2 november 2017 

 

Aanwezig: Bas, Corinna, Liana, Silke, Siet, Marjo, Tjalde, Willemijn, Valeri, Yvonne. 

Afwezig: Arjan 
 
 
1. Welkom en mededelingen 
Alle leden stellen zich aan elkaar voor.  
Afspraken: 
De vergaderdata zoals ze in de jaarplanner staan worden aangehouden (25 januari, 15 maart, 17 mei, 
21 juni, allemaal op een donderdag van 19.30 – 21.00).  
Wat in ieder geval dit schooljaar aan bod komt: verkeer blijft op de agenda, de begroting, formatie, 
vakanties & studiedagen, bijlage schoolgids, rekenbeleidsplan. 
Bas schrijft een jaarverslag over de MR van schooljaar 2016-2017. Actie: Yvonne stuurt jaarverslag en 
notulen vorig jaar naar Bas. 
Valeri vertelt over het bezoek van STAIJ. Men is/reageert enthousiast. 
 
2. de MR van de Pinksterbloem + taakverdeling 
Afspraken: Yvonne blijft voorzitter. Wie notuleert rouleert. In de agenda zal aangekondigd worden 
wie dat is. Overige taken worden gedurende het jaar naar gelang de onderwerpen ingevuld. 
Stuk is helder, we spreken nog even over welke dingen zijn wel ‘MR waardig’ en welke dingen niet. 
 
3. Jaarplan 
Het jaarplan wordt ontvangen als goed en compleet. We spreken over het speerpunt Engels. Dit 
schooljaar onderzoeken we de verschillende mogelijkheden van Engelse methoden. Streven is Engels 
in de hele school in te zetten, in ieder geval vanaf groep 3. 
Het jaarplan wordt (na een kleine aanpassing) op de website geplaatst. 
 
4. Update verkeer 
Kort verslag van de klankbordgroep Weesperzijde bijeenkomst van 18 oktober 2017 (door Marjo): 
De nieuwe projectleidster Pien Bakker geeft aan dat het niet gelukt is om het plan voor de hele 
Weesperzijde in één keer aan te pakken en rond te krijgen. Daardoor gaan ze het plan knippen en zal 
nog voor het eind van het jaar de inspraakprocedure volgen voor het zuidelijke gedeelte. Het stuk 
waar de school mee te maken heeft (midden) wordt nog opgeschort tot er een oplossing is gekomen 
voor de parkeerplekken die opgeheven worden.  
We hebben aangegeven dat we bezwaren hebben tegen de concepten die voor liggen omdat er een 
stuk van ons schoolplein af gaat. De projectleidster zegt toe dat voordat dit plan definitief naar de 
raad gaat er nog op de locatie door ons met de verkeerscommissie gesproken gaat worden. 
We hebben ook gevraagd of er al maatregelen op verkeerstechnisch gebied kunnen komen om het 
veiliger te krijgen daar wordt over nagedacht en komen ze nog op terug. Zo wordt er gedacht aan 
klinkers ipv asfalt. Naomi Felder gaf aan dat er een betere oversteekplaats moet komen en of dan 
niet het kleinere parkeerterrein wel al opgeheven kan worden als in het noordelijk deel zoals gepland 
meer parkeerplekken komen. Ook dit wordt meegenomen. 
Ook bij het concept voor het noordelijk deel is het handig om wel vast bezwaar aan te tekenen tegen 
het gehele concept en ons ook op de informatieavonden te laten horen. 
Actie: Zodra er inspraak mogelijk is op het nieuwe plan, hier vanuit de MR op reageren. Eventueel 
een brief uit naam van de MR naar de gemeente. 
Actie: Marjo stuurt mail over verkeerssituatie door aan Bas. 
 



5. Update GMR 
Vanwege Arjans afwezigheid was er deze keer geen update. Arjan heeft wel de stukken van de 
laatste GMR vergadering doorgestuurd. 
 
6. Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 25 januari. In principe zal de begroting dan op de agenda staan. De 
agenda volgt t.z.t. 


