
 

Notulen MR-vergadering 

 

Datum :  12-09-2018 

Aanvang :  19:30 uur 

Locatie: OBS et Buut 

Aanwezig:  

Oudergeleding:  Miloe de Jong (voorzitter),  Suzan van der Vechte, Etiënne Deen 

Personeelsgeleding: Heidi Wester, Irene Jongejans, Marja Latenstein, Maartje ten Wolde (notulist) 

Toehoorder: geen 

Namens het bevoegd gezag: Annemiek van Duinen  

Afwezig: Sander Abbring 

 

Welkom Annemiek! 

Jubilaris Marja; 40 jaar onderwijs! 

  

1. Vaststellen agenda 

 

Verzoek: eindtijd 21.00, gehonoreerd 

 

2. Vorige notulen 2-7-18 

 

Vastgesteld 

 

3. Voedingsbeleid 

In de bijlagen de samenvatting van het voedingsbeleid. 

Aanbevelingen MR: 

- hoe is jullie beleid t.o.v. snoep aanbieden tijdens bv. schoolreisjes? 

- kunnen jullie het verplichten? 

  

5. QuickStart 



Versterking MR. Plan maken wat we willen, wat voor MR willen we zijn en hoe we dat willen 

vormgeven, als groep. Dit wordt bekostigd door OCW. 

Dagdelen plannen op maandagen/dinsdagen van 4 uur, 1 dagdeel in totaal. Datum wordt z.s.m. 

geprikt. 

  

6. Plannen en verslagen 

Is er een onderhoudsplan? Er ligt een plan bij huisvesting, bij ZP. Directie heeft daar jaarlijks een 

gesprek over. Wanneer dit bekend is wordt dit gedeeld met de MR. 

Alle documenten rondom de MR worden opgezocht en aan alle MR-leden doorgestuurd. 

  

5. Verkeerssituatie 

Meerdere ouders hebben Annemiek benaderd over de drukke verkeerssituatie in de Parkstraat. 

Vermoedelijk ook door het slechte weer.  

Afspraak = niet Parkstraat inrijden. Er hebben een tijdje parkeerwachters gestaan, dat hielp. 

Geen busjes in de doorgang, maar op het grote plein. De conciërges worden gevraagd om dit in de 

gaten te houden. 

Er wordt een stukje geplaatst op de Buutapp. 

 

  

6. Hygiëne 

Klachten over douches gymzaal, dat ze vies zouden zijn. 

Deze worden iedere dag schoongemaakt. Vies zijn pluisjes van de sokken, dit wordt in de loop van 

de dag erger.  

Zelfde: wc's elke dag schoongemaakt. Schoonmaakcontroles zijn in orde. 

Er wordt hier iets over geschreven in de Buutapp. 

  

7. Wat verder ter tafel komt 

Er wordt een plan gemaakt voor hele onderwijsaanbod van Et Buut, voor de groepen 1 t/m 8. Er is 

budget vanuit bestuur hiervoor en op de studiedag van 4 okt maken we een begin met dit plan. We 

houden de MR op de hoogte. 

  

8. Rondvraag 

- komt er weer een klassenbudget? Ja, iedere groep krijgt 50 euro. 

Let op: geen leermaterialen, alleen aankleding klas. 



 

 


