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DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig (online): 

Oudergeleding: Jolijn van Inge, Juscha Koopmans, Jaap Kalfsbeek en Karin van den Akker 

Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Jorien van Dijk, Yolanda van der Roest, Sabrina Steffan en  Leila 
Chemlali 

 

ONDERWERPEN 
1. Opening vergadering/GMR. 

Er wordt gekeken naar een nieuwe vorm om de verbinding tussen PO en VO soepeler te 
maken. 
 

2. Driehoeksoverleg 
Er is geen update, omdat er nog geen driehoeksoverleg is geweest, deze staat voor vrijdag 5 
juni gepland. 
 

3. Ventilatie 
Yoka heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met Hans over de ventilatie van de 
verschillende gebouwen. Hans heeft verteld dat wij een pilot zijn voor een CO2 meting. De 
vraag aan ons is of wij hier verder over kunnen nadenken. De MR gaat onderzoeken of de 
bovenkant van de ramen ook kiep/kantel kan worden. De MR is blij met de pilot. Jolijn en 
Yoka gaan offertes aan vragen bij verschillende bedrijven voor de ramen. Ook om de ramen 
bij razeil te veranderen, zodat er meer ventilatie is. Karin gaat bedrijven benaderen om de 
verschillende opties te bekijken om de akoestiek te verbeteren op Razeil 

4. Terugblik op de afgelopen weken 
Ouders hebben veel vragen over het continurooster, waarom dit zo is geregeld. 
Positiefà Geen ouders in de school (er is hierdoor meer rust). 
Negatief à niet alle leerkrachten lopen mee naar buiten, waardoor de ouders en 
leerkrachten elkaar helemaal niet zien 
Negatief à Als ouders ben je minder betrokken  
Positiefà Door het thuiswerken heb je als ouders meer inzicht in de leerdoelen 
Positiefà papieren doekjes in de klas 
Positief à Minder verkeer  
Wellicht kunnen we de MR-vergaderingen een aantal keer in het jaar digitaal voeren.  
Teamgeleding MR heeft toegelicht dat de rapporten summier worden ingevuld.  

 
 
 



5. Vakantierooster 
Geen bijzonderheden. MR-teamgeleding wacht op de teamkalender om te bekijken of de 
studiedagen eerlijk zijn verdeeld (begin of eind van de week).  

  
6. Huisvesting 

De MR heeft nog geen officiële ontvangstbevestiging van de brief die is gestuurd naar de 
gemeente. Jaap gaat een mail sturen naar de betreffende wethouder en zet ons in de cc. In 
het driehoeksoverleg wordt gevraagd naar de nieuwste cijfers van instroom/uitstroom.  
 

7. Communicatieverkiezingen 
De verkiezingen starten in het nieuwe schooljaar, dit wordt in de nieuwsbrief 
gecommuniceerd.  
 

8. Onderwerpen nieuwsbrief/ rondvraag 
Nieuwsbrief: communiceren dat wij hebben gebrainstormd over de corona maatregelen, over 
het verplaatsten van de verkiezingen naar volgend schooljaar en onze informatie over 
huisvesting.  
Rondvraag: MR heeft een vraag over het overblijfgeld, waaraan wordt dit besteed. Yolanda 
gaat hierover in gesprek met directie. Ze gaat ook navragen over de pauzetijden, of deze 
tijdens het verkorte rooster kunnen worden verlengd naar een half uur.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


