
 

 

 
Notulen MR-vergadering  
 

Datum :  02-07-2018  
 
Aanvang :  19:30 uur  
 
Locatie: OBS et Buut  
 
Aanwezig:   
Oudergeleding:  Miloe de Jong (voorzitter),  Suzan van der Vechte, Sander Abbring 

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

Toehoorder: geen  
Namens het bevoegd gezag: Jan Molenaar   
Afwezig: Etienne Deen  
 

 1. Vaststellen agenda 

 

Pestprotocol en andere documenten; niet te vinden op de website. Met de meivakantie website 

omgezet. Schoolgids wordt aan gewerkt. 

Er wordt gezochten naar documenten van de MR, voor op de website.  

 

Jaarplan hoeft niet meer. Vierjarenplan moet wel komen en op de site. In de schoolgids 

verantwoording kwaliteit onderwijs. School specifieke stuk moet langs de MR. 

Voorstel: eerste bijeenkomst begin schooljaar een jaarplanning (tweejarenplan/vierjarenplan) voor 

onszelf opstellen. Er is iemand beschikbaar vanuit het ministerie om de MR hierbij te ondersteunen. 

Hier wordt onderzoek naar gedaan. 

 

 2. Vorige notulen  

Deze zijn per mail vastgesteld. 

Punt wennen schoolgids; Et Buut moet zich houden aan de centrale schoolgids (niet meer wennen 

vanaf 4). Er komt geen apart stuk meer, dus dit hoeft niet langs de MR. 

 

 3. Voeding 

Paar aanpassingen: 



Verplichten water/fruit ochtendpauze. Middag verplicht een gezond lunchpakket. Vraag is, met 

water? 

Start in het nieuwe schooljaar (18/19). Het tot de herfst laten wennen, daarna verplichten? 

Vraag MR; wordt er ook gewerkt aan het eigen beleid m.b.t. snoep uitdelen tijdens 

schoolreisje/sportdagen? 

 

 4. Nieuwbouw 

Geen nieuws, sinds laatste berichtgeving. 

Voor de zomer graag nog een update. 

 

5. Presentatie en communicatie Annemiek + nieuwe groepen 

Algemene indruk; goed. Mensen misten een persoonlijke touch, vanuit Et buut of vanuit Annemiek. 

Aan de hand hiervan is er een stuk geplaats in de app. 

Goed dat er keuzes worden gemaakt, maar soms misten de ouders toelichting, waarom groep 7 

leerkr. niet mee naar groep 8.  

 

6. Korte punten vanuit directie 

Mededeling Et buut breed; gaat op gemeentelijk niveau verder  

 

Pauzes volgens cao lastig te behalen, evt ouders gaan inzetten? 

Innen ouderbijdrage; door wie wordt dit gedaan? 

Er mogen geen alcoholische dranken niet meer op ouderbijeenkomsten 

 


