
 

 

 

Notulen MR vergadering 
23 september 2019: 19:30 – 21:30  
Locatie: Klimop Hoofddorp 
Volgende vergadering: woensdag 13 november 2019 19:30 – 21:30 
 

MR Lid Bijzonderheden 

Personeelsgeleding  

Barbara Halverstad Afwezig 

Marloes Lambriex  

Michelle Stevens  

Oudergeleding  

Wouter Brand Afwezig 

Vanessa Huizinga – Vice voorzitter Notulist 

Roelof van Laar  

Rutger Steenbrink - Voorzitter  

Mededelingen directie  

Antoine Peters - Directeur  

 

Planning notulist 

• Maandag 23 september: Vanessa (ruilt met Barbara) 

• Woensdag 13 november: Marloes 

• Donderdag 23 januari: Michelle 

• Maandag 16 maart: Roelof 

• Maandag 18 mei: Barbara (ruilt met Vanessa) 

• Woensdag 24 juni: Wouter 

 

1. Opening Vergadering: Rutger Steenbrink 

2. Actiepunten:  

a.  Navraag gemeenteplannen m.b.t. verkeerssituatie rond Klimop 

Michelle: er zijn geen plannen.  

b.  Oproep ouders over tevredenheid TSO 

Eén ouder heeft gereageerd met drie punten: duur lunch, toezicht op het schoolplein en duur van 

het overblijven. Rutger zal per mail reageren naar deze moeder en verzorgt een poll over de TSO 

in de nieuwsbrief. (Actie RST) 

c.  Jaarverslag 2018-2019: Roelof heeft het concept gedeeld. Er waren geen opmerkingen. Het 

jaarverslag is dus definitief. 

d. Afspraak is dat we de huidige rolverdeling aanhouden. Verder treedt dit jaar niemand af. Roelof 

zorgt voor de update van het activiteitenplan. (Actie RLA). Volgend overleg wordt dit besproken. 

 

3. Mededelingen directie 

 -- 



 

 

5. Mededelingen GMR / Meer Primair 

 -- 

 

4. W.v.t.t.k. 

a. Speerpunten 2019 

• Ondersteuning bij het verduurzamen van de school. (in de eerste instantie door projecten o.g.v. 

afvalreductie en CO2 vermindering). Rutger neemt contact op met Roland van de GMR, om 

erachter te komen of op centraal (Meer Primair) niveau acties worden opgestart. (Actie RSB) 

• Gezonde school: 

Temperatuur en CO2: de CO2 meters geven vaak aan dat er teveel CO2 in de lucht zit. Verder 

vraagt de MR om oplossingen voor de te hoge temperaturen lokalen tijdens warme dag. Antoine 

vraagt om meer input o.g.v. omstandigheden van de hoge uitslagen. Marloes en Roelof zeggen dit 

toe. Ook gaat Roelof op zoek naar partijen die een professionele meting kunnen doen en zoekt uit 

of er überhaupt CO2 normen zijn. (Actie MLA en RLA) Voor nu zijn er geen oplossingen voor de 

incidentele hoge temperaturen in de klaslokalen. 

 

b. Traktatiebeleid: Vanuit de oudergeleding is een vraag over het traktatiebeleid. De kinderen 

krijgen wel erg veel zoetigheid. Antoine onderkent het probleem, maar zijn de voorgestelde 

strengere regels o.g.v. gezonde traktaties en koek/snoep naar school niet hand te haven door het 

team. Om deze reden wil hij hier dus geen strenger beleid op voeren.   

 

c. Tevredenheid TSO ( zie punt 2b) 

 

d. Klankbordgroep ouders: Door het opzetten van een gezamenlijke Whats App groep met de 

ouderraad en klassenouders ontwikkelen we een klankbord groep waar zowel de oudergeleding 

van de mr, als de or vragen, ideeën of dilemma’s etc. kunnen voorleggen. Vanessa neemt dit op 

met de OR. (Actie VHU) 

 

 

e. Vuilnisbak op schoolplein: een vraag is binnengekomen of er een vuilnisbak op het schoolplein 

geplaatst kan worden. Antoine geeft aan dat elke maandagochtend het afval van het schoolplein 

gehaald wordt. Ook zet Happykids tussen de middag een vuilnisbak buiten. Dit moet afdoende 

zijn. 

 

f. Notulen en verslagen online: de laatste stukken en jaarverslagen staan nog niet online. Antoine 

zal dit doen. (Actie APE) 

Actielijst  

Actiepunten  Door 

TSO Tevredenheid: poll en mail Rutger Steenbrink 

Update activiteitenplan Roelof van der Laar 

Contact GMR over plannen Meer Primair o.g.v. verduurzaming Rutger Steenbrink 

Verzamelen extra input CO2 metingen en normen Marloes Lambriex 
Roelof van Laar 

Opzetten WA groep met ouderraad en klassenouders Vanessa Huizinga 

Laatste stukken online Antoine Peters 

 


