
Notulen MR vergadering 25 november 2019 

Aanwezig: Martine (voorzitter), Marieke, Paulien (directeur), Afke (GMR), Michiel (AC) & Coily 

(notulist). 

Opening -> Martine opent de vergadering en heet iedereen welkom. Notulen vorige vergadering 
worden nagegaan.  

Actie Wie 

Kascontrole  Martine & Paulien 

Trap bij AC-hok vernieuwen Paulien  

Informatieavond Noordwijkse methode eten en 
drinken regelen 

AC 

Duurzaamheid in nieuwsbrief en onder 
aandacht brengen bij de kinderen 

Paulien en leerkrachten 

Aanspreekpunt voor ongevallen en 
oplettendheid bij binnentreden van de school 
tijdens eindfeest 

AC 

Mededelingen Directeur 

 Ervaringen Noordwijkse methode 
Voorbereidingen Noordwijkse methode zijn in volle gang en leerkrachten zijn enthousiast. 

 Ouder-kind start gesprekken  
Ouder-kind-leerkracht gesprekken bevallen goed. Kost wel tijd om hier aan te wennen. 4 t/m 
8 gaat de middengesprekken ook met ouder-kind-leerkracht gesprekken voeren in februari. 

Stand van zaken 

 Bezetting: Judith Koch is de nieuwe administratrice. Linda is voor extra ondersteuning in de 
groepen 1 t/m 8. 

 Muziektraject: Alle leerkrachten kregen een co-teaching traject van onze muziekleerkracht. 
De Voor sommige leerkrachten voelde het muziektraject als extra werkdruk. 

 RI&E en brandoefening: Één keer in de vier jaar wordt er een RI&E (Risico-Inventarisatie & -
Evaluatie) uitgevoerd. Vorig schooljaar is dit gedaan en eind van dit schooljaar wordt er een 
nieuwe plan van aanpak gemaakt om de school zo veilig mogelijk te maken/houden. De 
brandoefeningen worden drie keer in het jaar geoefend en zo realistisch mogelijk 
uitgevoerd. 

 Nieuwe manier van werken in de onderbouwgroepen: Leerkrachten vinden het een fijne 
manier van werken. De leerkrachten zijn altijd met z´n drieën, er ontstaan vriendschappen 
buiten de stamgroep en leerkrachten kunnen altijd meerdere leerkrachten om advies 
vragen. 

 Veilig internet op school: Netsweeper is Salomo breed en is ingesteld op de Tijo van Eeghen 
om internet ´kindveilig´ te maken. Hier zat een fout (specifiek op de Tijo) en dit is nu 
opgelost. 

 Ouderavond 14 januari 2020 over Noordwijkse methode: Hulp AC bij organisatie 
ouderavond gevraagd.  

  
 



 
Mededelingen AC 

 Communicatie school- ouders: Vanuit ouders komt de vraag of voortaan de brieven digitaal 
verstuurd kunnen worden in plaats van in de tassen van de kinderen. Als het aan de 
kinderen meegegeven wordt, verdwijnt het vaak. Dit gaat dan om bijvoorbeeld de 
ouderbijdrage of informatieformulieren. 

 Op tijd naar school en uit school: Alle klassen niet alleen op tijd binnen maar ook op tijd 
naar huis.  

 Duurzaamheid: Kinderen en ouders extra bewust maken om zo duurzaam mogelijk eten en 
drinken te verpakken en mee te brengen.   

 Kascontrole AC: Wordt gedaan door Paulien (directeur) en Martine (MR)  

 Overige mededelingen oa nav overleg AC-directeur: 
o  De trap naar het keldertje die veel gebruikt wordt door de AC is gevaarlijk en de 

vraag was of deze trap vernieuwd kan worden.  
o Oplettendheid tijdens het eindfeest voor controle wie er in de school gaat en een 

EHBO-er of arts die aanspreekpunt is voor ongevallen. 

Mededelingen GMR 

De nieuwe naam van Salomo en Sint Bavo is ´Twijs´ geworden. 31 januari  is de samenkomst van 

beide stichtingen van alle MR-en. Ben Custers blijft directeur, in 1e instantie met de interim-

directeur van Sint Bavo.   

 


