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Agenda naam bijeenkomst  

Medezeggenschapsraad Pieter van der Plasschool  

Datum aanvang en einde 

30-11-2021 19.30 uur tot 21.30 uur 
 

 

 

 

 

Aanwezig: Willeke, Gina, Els, Petra, Erik, Katinka 
Afwezig na afmelding: Cheryl  

 

1. Opening en mededelingen 

- Opening door Willeke 
Willeke opent de vergadering door te vertellen over rondleidingen aan nieuwe ouders binnen de school. 
Ze ziet en merkt nu veel meer van de doorgaande lijn binnen de school. Ze kijkt meer met een frisse blik 
naar de school. Ze heeft een gedicht van Hans en Monique Hagen. Het heet “one, two, three”.  
 

2. Ingekomen stukken 

- Begroting OC, ingezonden door de penningmeester van de OC, Jop Delissen.  

Begroting is besproken en akkoord, geen bijzonderheden. 

 

- Begroting PCPOW door Els 

We zijn een gezonde school, we staan er goed voor en , hebben voldoende reserves.  

 

- Huishoudelijk reglement door Erik 

We nemen het huishoudelijk regelement aan zoals het nu is, maar bespreken het punt 

“stemmen middels consent”.  We ouden het hoofdelijk stemmen aan zoals het nu gaat.  

- Activiteitenplan door Erik 

Het stuk is behandeld en besproken. Wanneer het stuk door de MR is vastgesteld, wordt dit op 

de website geplaatst.  

 

Zaken die binnen de MR besproken worden, waar wij als MR graag hulp bij zouden krijgen van 

ouders, worden doorgespeeld naar de ouders van de school.  

We delen vanaf nu de agenda, voorafgaand aan een vergadering,  op de website. Ouders die een 

stuk/probleem/vraag willen inbrengen kunnen dit via de email kenbaar maken aan de MR.  

 

- “Gezonde school” door Erik 

Een ouder heeft Erik gebeld met de vraag of de Pieter van der Plasschool meer aandacht wil 

besteden aan gezond eten en mogelijk zelfs in aanmerking wil      komen voor een “gezonde 

school vignet”.  

Voor een vignet is een cursus nodig, het kost veel administratie extra scholing en past op dit 

moment niet      bij onze school om hier een kwaliteitskeurmerk op te halen. Er is gekozen voor 

andere onderwerpen om op te excelleren. 
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Bovendien geven de leerkrachten aan dat het eetpatroon van de leerlingen over het algemeen 

al gezond is en wordt er aandacht besteed aan bewegen (ook onder lestijd met korte breaks). 

Wel is het zo dat met COVID 19 even losgelaten is aan de gezonde traktatie ivm de wens om een 

voorverpakte traktatie uit te delen.  

Conclusie: We streven een gezonde school na, maar zonder vignet. Woensdag blijft fruitdag en 

we willen weer terug naar het beleid van gezond trakteren wanneer dit weer mogelijk is (i.v.m. 

COVID 19). 

 

3. Rondvraag aan de directeur  

a.  Naar aanleiding van de stukken ter instemming / advies 
-  

b. Overig: 

- Erik, Petra en Els hebben een gesprek gehad over       de tussenschoolse opvang. De volgende 

afspraken zijn gemaakt: 

1) De bijdrage van de ouders wordt niet hoger dan      € 95,-      , zonder inspraak van de MR. 

2)      Indien      ZON! om welke reden dan ook, de school geen tussen schoolse opvang meer kan 

bieden, zorgt de school voor een passende oplossing/alternatief, zodat de kinderen wel op school 

kunnen blijven.  

 

- Verkeerssituatie 

Het is erg druk rondom de school. De school heeft meerdere pogingen met de gemeente gedaan 

om de situatie te verbeteren, maar kan hierin niet veel veranderen.  

Het blijft prettig wanneer meer kinderen op de fiets of lopend naar school komen om de 

veiligheid rondom de school te behouden.  

 

4. Nieuws van de directie en het team (door de directeur) 

a.  Personeelszaken 
- Er is per 1 februari 2022 een nieuwe leerkracht aangenomen voor groep 8.  
- Op dit moment gaat het op school “goed” met de corona besmettingen onder leerlingen 
(gemiddeld 5 per week), in vergelijking met andere scholen. Meer kinderen zijn thuis i.v.m. 
quarantaine. Directie krijgt veel vragen over wanneer kinderen naar school mogen.  
- Ouderavond Kanjertraining kan helaas niet doorgaan. 
- Adviesgesprekken van groep 8 zijn online. 
 

b.  Overige zaken  

 
5. Verslag vorige overleg 

- Zie  verslag MR 28-09-2021 (mail) is reeds goedgekeurd 

6. Instemming / advies 
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Onderwerp  status Door 

Begroting OC      Ingestemd allen 

Huishoudelijk regelement Instemmen per email, volgt allen 

Activiteitenplan 2021-2022 Instemmen met email, volgt  

Begroting PCPOW Ter kennisgeving allen 

   

     
7. Nieuws uit de OC 

Geen nieuws, alles loopt.  
 

8. Nieuws uit de GMR  

Vergadering is nog niet geweest; geen nieuws.  
 

9. Rondvraag 

 
10. Vaststellen datum voor de volgende vergadering  

Datum: 25 januari 2022  
Agenda door: Katinka en Gina  
Opening door: Katinka 
 
Data vergaderingen: 
Dinsdag 15 maart 2022 
Dinsdag 19 april 2022 
Dinsdag 21 juni 2022  
 
Notulist: 

Willeke september 2021 

Katinka  november 2021 

Erik januari 2022 

Gina  maart 2022 

Cheryl  april/ mei 2022 

Petra  juni/ juli 2022 

 
 

Uit 
vergadering 

 
Besluiten 2020-2021 

16-01-2020 Nieuwe taakverdeling MR is vastgesteld 

16-01-2020 Verslag 26-09-2019 wordt vastgesteld 

15-06-2020 Verslag 16-01-2020 wordt vastgesteld 

15-06-2020 De MR stemt (onder voorbehoud) in met het vaststellen van de ouderbijdrage 

15-06-2020 Met de begroting OC wordt (onder voorbehoud van vragen naar tevredenheid 
beantwoorden) ingestemd 

15-06-2020 Uitslag personeelstevredenheidsonderzoek wordt ter kennisgeving aangenomen 

15-06-2020 POS wordt ter kennisgeving aangenomen 

15-06-2020 Werktijden, verlofregeling incl. vakantierooster wordt ter kennisgeving aangenomen 
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15-06-2020 De eerste vergadering voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld op 22 september 
2020. 

22-09-2020 Taakurenbeleid/werkverdelingsplan positief advies (ouders) en instemming (personeel) 

22-09-2020 GMR-planning 2020-2021: info wordt opgevraagd 

22-09-2020 Werktijden, verlofregeling, vakantieregeling ter kennisgeving 

22-09-2020 Nieuws GMR ter informatie 

22-09-2020 Taakverdeling MR-leden vaststellen 

22-09-2020 Activiteitenplan vaststellen 

22-09-2020 Verslag 25-06-2020 vaststellen 

22-09-2020 Scholingsbehoefte inventariseren 

22-09-2020 Werkverdelingsplan ter instemming/advies 

22-09-2020 Plan tussen schoolse opvang ter instemming 

25-01-2021 Begroting OC is vastgesteld 

25-01-2021 Begroting Pieter v/d Plasschool is mee ingestemd 

22-06-2021 Pos schoolrapport ter kennisgeving aangenomen 

22-06-2021 Pos ouderrapport ter kennisgeving aangenomen 

22-06-2021 Nationaal Plan Onderwijs ter kennisgeving aangenomen 

30-11-2021 Begroting OC bespreken 

30-11-2021 Begroting OC mee ingestemd 

 

 


