
MR vergadering 

1-11-17 

Aanwezig: Alexander Otto, Lizanne Groeneweg, Renee Doornbusch, Franz van der Zee en Sanne 

Ros 

Mededelingen 

 Franz: financiën voor 2018 zijn goedgekeurd, alles wat wij willen stond in het schooljaarplan. 

Binnenkort wordt het schooljaarplan besproken met de directeur-bestuurder. Sanne moet 

als MR voorzitter een handtekening zetten.  

Verslag vorige vergadering 

Afsprakenlijst:  

 Het verslag van de vorige vergadering wordt door Franz op de website gezet 

 We spreken af op positieve wijze te communiceren over gezond eten, zeker niet op een 

‘belerende’ manier.  

 Alexander en Franz gaan in gesprek met DonkerGroen over het concept van het groene 

schoolplein.  

 De uitkomsten van de drie continu evaluaties (kinderen, ouders, leerkrachten) wordt 

gebundeld gepubliceerd in een nieuwsbrief of aparte brief aan de ouders. In klein comité 

wordt de analyse gemaakt.  

 Franz gaat na bij andere scholen hoe de jongste kinderen omgaan met het continurooster 

 Lizanne neemt het punt van maatschappelijk verantwoord inkopen mee naar de GMR; het 

zou gebruikt kunnen worden in het afdwingen van goede arbeidsvoorwaarden voor het 

personeel. Als inkoper kunnen wij als L&E ook eisen stellen op dit gebied; behandeling 

personeel. Niet alleen inkopen op de laagste prijs, maar ook op basis van andere principes. 

Dit past ook in de landelijke trend.  

 Er komt een terugkoppeling van het gesprek met projectleider van Fomfil; bevindingen van 

scholen worden aan hem teruggekoppeld.  

 Het regelement van de MR moet eens in de drie jaar door de directeur ingebracht worden in 

de MR 

 Er zal werk gemaakt worden van de stip op de horizon die ontbreekt op het gebied van visie 

van scholen in het aardbevingsgebied. L&E zou het meer als kans moeten benutten om het 

onderwijs een extra boost te geven. Ook ouders zouden dit kunnen gaan dragen. Een eerste 

stap is dat Franz zijn visie op het onderwijs gedeeld heeft met Aris. We zijn ook afhankelijk 

van de gemeente. Er wordt verder geen afspraak gemaakt wat de MR hiermee gaat doen.  

 Parro zal worden gebruikt als appgroep voor leerkrachten-ouders.  

 Agendapunt Exova wordt verschoven naar volgende vergadering 

 Volgende vergadering is 11 december om 20.00.  

 

 


