
 

NOTULEN MR 29 sept 2021 

 

AANWEZIG  

✓ Helen Hendriks (HH) (secretaris) ✓ Cynthia van Linschoten (CL) deelnemer 
regioraad 

✓ Majka Vis (MV) (Penningmeester) ✓ Renske Donselaar (RD) plaatsvervangend 
voorzitter 

✓ Marloes Brussen (MBr) voorzitter ✓ Jasmin Jenczmyk (JJ) deelnemer regio-
raad 

  
 
 
 

Punten  Actie 

Opening.  

Iedereen is aanwezig. 

 

Notulen vorige vergadering vaststellen 08-04-2021 
Niks aan toe te voegen. 
 

 

Agenda wordt vast gesteld   

 Mededingen bestuur  
 NPO / HPS 
 Muziek en techniek  
 Samenstelling bevoegd gezag  / organisatie binnen school / ma-

nagement statuut en hoofdpunten vastgesteld beleid 
 Jaarverslag en jaarverslag school 
 Huishoudelijk regel MR 
 Jaarplan MR 
 Schoolplan en vandalisme 
 Spuugplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen bestuur 
Er komt een conferentie met de leerlingenraad over kansengelijkheid. Hierbij 
stuurt iedere Edumare school twee leerlingen uit groep 8. 
 
De afgelopen tijd zijn er beslissingen gemaakt waar het Coronageld aan uit 
gegeven kan worden of is gegeven. 
 
Hiervan is een deel besteed aan de opleiding HPS: High Performance 
School. Hoe komt het dat het ene bedrijf meer succes heeft dan het andere 
bedrijf? Dit is omgevormd naar een plan speciaal voor scholen. Dat we nu 
HSP school worden, zal het bieden zijn van een structuur. Alle neuzen de-
zelfde kant op en allemaal hetzelfde aanbieden. De studiedagen voor de le-
raren is inmiddels geweest. HSP is vooral gericht op een goede organisatie. 
Er zijn een aantal leerkrachten die de cursus gaan doen en die de rest van 
het team gaan ondersteunen en te enthousiasmeren. 
 

 

 



1/2/3/ Henriette  
4/5/6 Jasmin 
7/8 Rianne 
 
Directeur en IB-er. 
 
HPS is gebaseerd op 5 gebieden. Beter leiding geven / samenwerken en 
lesgeven/ duidelijke visie / hoge normen en verwachtingen stellen aan alle 
leerlingen 
 
 

Muziek en Techniek 
Tessa, een onderwijsassistent, werkt graag met kinderen en haar hobby is 
gitaarspelen en zingen. Ze geeft sinds enkele weken iedere week een half 
uur muziekles in iedere groep. Groep 1 en 2 doen het zelf.  
 
Voor de werkgroepen techniek en schoolplein zijn ook werkgroepen opgezet, 
maar hebben nog geen overleg gehad.  
De scholen van het Gooteplein vinden dat er nu actie moet worden onderne-
men. Ze willen niet meer wachten op de gemeente. Die zullen op de korte 
termijn nl. geen geld vrijgeven voor dit plan. 
 

 

Samenstelling bevoegd gezag  / organisatie binnen school / manage-
ment statuut en hoofdpunten vastgesteld beleid 
 
Ingrid van Doesburg met daaronder een aantal regiodirecteuren die niet op 
een school als directeur werkzaam zijn, staan andere directeuren bij en ne-
men een aantal zaken uit handen. (zie organisatieschema)??? 
 
Leersessies  
123 omdat de overgang naar 3 bevorderd 
456 omdat groep 6 het 1f niveau is in de toetsen 
78 omdat dat het havo/vwo niveau is 
 

 

 

 

GB 

Jaarverslag en jaarplan school 
Jaarverslag en jaarplan is bijna gelijk aan vorig jaar. Gewoon omdat er niet 
zo veel veranderd is door de Corona. Er zijn wel een aantal aanvullingen op 
gekomen. 
Statusupdate is uitgelegd: zie foto 
 

 
 
MR geeft nog een aantal aanpassingen door en zullen nog worden overge-
nomen. 
 

 

 

 

HH 

 

GB 

 

MR 



Jaarplan / huishoudelijk plan doorlezen door MR 

Vandalisme 

Er staat een container naast Push waar jongeren nu kunnen “hangen”en 

daardoor is de rommel / de overlast het iets minder.  

Thalisha is de nieuwe wijkagente en zal alsnog worden aangesproken om er 

voor te zorgen dat we helemaal geen overlast meer hebben en dat leer-

krachten op maandag niet vroeger naar school hoeven te komen om het 

plein eerst te vegen. 

 

Om vernielingen tegen te gaan en het vegen en schoonmaken van het plein 

door de leerkrachten op de maandagochtend te elimineren, wordt er toch ge-

keken om camerabeelden te maken vanuit school. Dmv het bordje 461 heb 

je niet te maken met de wet op privacy. 

 

Voorlopige agenda 

- Notulen vorige vergadering 

- Bereikbaarheid ouders 

- Jogg beleid – gezond eten 

 

Data volgende vergadering: 11 nov. / 20 jan / 10 mrt / 21 april / 9 juni  

 

 

Rondvraag & Sluiting 

Site nog even aanpassen met nieuwe MR leden en aanvullingen.  

 

Oogzorg? Wat zijn nu de richtlijnen? 

 

Volgende vergadering zal MV is de notulen maken en HH de agenda delen. 

 

HH  

 

Bordsessie / MR 

Belangrijke punten als er iets weg valt: 

 

 

 

 



Verschil tussen schoolplan en jaarplan 
Samenstelling  
Huishoudelijk plan 
 
Actiepuntenlijst: MR OBS BRANDING: 
  

Datum  Onderwerp  Afgerond  Wie  

    

  

    

    

    

    

    

 
 


