
Notulen vergadering Medezeggenschapsraad

Datum: 19-01-2023

Tijd: 14.15 – 15.45 uur

Locatie: OBS De Meerkoet  
mr@bsdemeerkoet.nl

Aanwezig: Nienke, Imke, Annebel, Sander, Joke
Afwezig: Debby, Mieke

1. Opening (+ vaststellen agenda)
2. Notulen met bijbehorende actiepuntenlijst,

De notulen van vorige vergadering akkoord

Actiepunten: Wie: Streefdatum:
Oudertevredenheid bespreken  Debby 23 maart 2023
Studiedagen bespreken Allen afgehandeld
Vacature opzet Imke afgehandeld
kwaliteitskaart buitenschoolse activiteiten Sander en Mieke 23 maart 2023
Communicatieboom Debby 23 maart 2023

Actiepunten:
oudertevredenheid cijfers zijn gedeeld deze zijn positief
Sociale veiligheidsmeting december leerlingen groep 6 t/m 8 Cijfer: 9
Sociale veiligheid vanuit ouders groep 1 t/m 8 meting december:Cijfer: 8
Debby gaat samen met alle schooldirecteuren in overleg hoe de resultaten worden gedeeld
met alle ouders. Samen maken zij een document.

Vanuit directie
1. kwaliteitskaart excursies

● De omschrijving van het delen van de foto’s en filmpjes moet duidelijker. Bv. Foto’s en
filmpjes worden alleen gedeeld met de leerkracht.

● Er ontbreekt dat de de ouders in het bezit moeten zijn van een inzittende verzekering
zowel in de ambitiekaart als in de ouderbrief

2. Communicatieboom: wat is de stand van zaken?

Dit weten we niet en schuiven we door naar de volgende vergadering op 23 maart 2023
3. Ouderenquête. Zie bijlage Debby voor de cijfers,

Zie opmerkingen bij actiepunten
Voortzetting vergadering, in afwezigheid van directie 

4. Fruitbeleid: is dit besproken in het team en in de klas? Tevens het drinkbeleid: mag er gedronken
worden tijdens voorlezen bij de leraren?,

Het fruitbeleid er wordt alle dagen van de week fruit gegeten. Waar er onduidelijkheid was
met kinderen en ouders is dat besproken door de leerkracht.
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Het drinken tijdens het voorlezen nog niet. Er is nu geen een lijn …bij de ene leerkracht mag
dit wel en bij de andere niet. Bespreken in het team.

5. Zijn er aanmeldingen voor de MR vacature + vaststellen vervolg acties?, 10 minuten

Het mailadres van de MR is uit de lucht er is een nieuw mailadres:
Mek-medenzeggenschapsraad@stichtingsurplus.nl
Joke en Sander sturen 20 januari een herinnering voor aanmelding nieuwe MR leden met
schoolmailadres.

6. Twee overgebleven studiedagen vaststellen

Voorstel is om een lang weekend in juni bij te voegen nl: vrijdag 9 juni en maandag 12
juni

7. Kwaliteitskaart buitenschoolse activiteiten

● Waar moet het budget vandaan komen om deze activiteiten te bekostigen?
Vanuit de AC is niet wenselijk omdat dit voor een klein deel van de kinderen
van toepassing is.

● Vanuit school is een optie? Eigenlijk dezelfde argumenten. Bespreken met
Debby

● Er is nog geen ouder als aanspreekpunt komt deze uit de AC of een ouder die
er “los” van staat….. Dit alles moet verder besproken worden tijdens een
volgende vergadering.

● Volgende vergadering bespreken wat we verstaan onder schooltoernooi of
flyers van commerciële doeleinden.

8. Pestbeleid,

Het protocol is duidelijk en uitgebreid. De volgende vragen kwamen op:
Hoe worden zaken gecommuniceerd met de kinderen en ouders?
Uitleg gegeven hoe dit in de groepen wordt gedaan.
Voorstel om tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar uitleg te geven aan
ouders, dat er ook een protocol is en deze is in te zien op school. (Of een andere ouderavond
misschien ook een optie)
De zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen in de school is niet helemaal duidelijk….Er
was een poster dit moet hervat worden zodat de leerlingen duidelijk weten waar ze naartoe
moeten gaan als ze iets hebben wat hun bezig houdt en daar hulp bij nodig hebben. En dat
via de normale weg niet lukt.
Nu al gaan de vertrouwenspersonen zich in het begin van het schooljaar langs de klassen.
De term “Gouden weken” is mooi wordt deze term ook gebruikt naar de leerlingen en
ouders? We gaan dit voorstellen in het team

9. We zitten halverwege het jaar: wat is de stand van zaken van de doelen omschreven in het
activiteitenplan, 5 minuten kort doornemen en eventuele acties plannen:

a. Seksuele voorlichting
b. Buitenschoolse activiteiten 
c. Vergroten ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
d. Pestbeleid
e. Borgen verbeteren communicatie naar ouders 
f. Borgen communicatie zorgbeleid naar ouders

Dit agendapunt 9 wordt verder besproken op de vergadering van 23 maart 2023
10. Mededelingen, ingekomen stukken (postvak, MR mailinbox, ideeënbus; online ideeënbus?)

geen
11. Mededelingen/vragen vanuit AC/ouders; 

geen
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12. Rondvraag

Het meegestuurde Veiligheidsbeleid waren heel wat vragen over, stond niet op deze agenda
dus volgende vergadering 23 maart 2023 Hier en daar moeten er nog aanpassingen worden
gedaan. Doorgeven aan directie

13. Afsluiting (+ inbreng agendapunten)

15.45 sluit Nienke de vergadering


