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Vergadering Medezeggenschapsraad Albert Plesmanschool  
 
 
Datum:  Dinsdag 19 september 2017     Tijd:  19.00-20.30 uur  
Plaats:  APS 
Afwezig:  dhr. Huisman 
Verslag:  dhr. Verwaal 

 
1. Opening vergadering: 

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur 
 

2. Welkom/voorstellen nieuwe leden personeelsgeleding: 
Mevr. Van der Bie en mevr. Van der Maas worden welkom geheten door de vicevoorzitter en stellen 
zich kort voor. 
 

3. Vaststellen agenda: 
De rondvraag ontbreekt op de agenda, deze wordt toegevoegd als laatste punt. 

 
4. Mededelingen directie: 

• Het nieuwe schooljaar is goed van start gegaan. 
• De aangekondigde verbouwingen en onderhoud zijn tijdens de zomervakantie uitgevoerd. 
• Behalve de onderdorpels van de ramen en deuren, deze warren dusdanig verrot dat deze 

vervangen moeten worden. De verwachting is dat dit eind 2018 gereed is. 
• De 2de ruimte voor het kinderdagverblijf is in gebruik genomen. 
• Een effect van een kinderdagverblijf in onze school is de doorstroming naar groep 1. De directie is 

voornemens een 3de groep 1 te  starten na de kerstvakantie. 
• 30 laptops zijn binnen en worden geïnstalleerd. 
• De groepen 5 en 5/6 gebruiken nu ook Snappet. 
• De opzet van de informatieavond is wederom goed bevallen. Om meer ouders te trekken naar de 

stands van IB, lekker-fit en MR, zullen we deze volgend jaar situeren rondom een koffiehoek. 
• De schoolreis is, vanwege de bare weersvoorspellingen, op het laatste moment omgeboekt naar 

KidsCity in Utrecht. Complimenten voor het schoolreisteam. 
 

 
5. Ingekomen- en uitgegane post: 

• geen 
     
6. Verslag 20 juni 2017 + actiepunten-/besluiten-/PM lijst: 

De notulen worden nagelopen en gecorrigeerd op enkele fout gespelde namen. 
Punt 5: Prognose nieuwe manier van OPO (opbrengst gericht passend onderwijs). 
Wordt op de PM lijst gezet om mee te kijken naar de ambities. (PM lijst Maart 2018)  
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7. Nieuwe voorzitter / vicevoorzitter: 

De heer De Bode is de nieuwe voorzitter en mevr. Van der Bie de nieuwe vicevoorzitter. 
Op dit moment is het zo dat onze MR van oudsher de voorzitter en vicevoorzitter kiest vanuit de 
personeelsgeleding, en de secretaris uit de oudergeleding. Besproken is dat bij een volgend aftreden 
gekeken zal worden naar wie de functie kan en wil bekleden. 

 
8. Jaarplanning / jaarverslag: 

De jaarplanning is doorgenomen en blijft onveranderd. 
Het jaarverslag van het schooljaar 2016/2017 zal worden gemaakt door mevr. Van der Burg en de heer 
Mersch. 

 
9. Vergaderdata: 

De vergaderdata voor het schooljaar 2017/2018 zijn als volgt: 
Donderdag 26 oktober, maandag 27 november, dinsdag 16 januari, donderdag 8 maart, maandag 9 
april, dinsdag 29 mei, maandag 25 juni 

 
10. Rondvraag: 

• Is er behoefte aan een MR cursus? Ja! Aansluiten bij cursus via GMR. 
• Kinderboekenweek: Niet alleen de titel is aangepast ook het pakket heeft een andere inhoud. 
• Het thema is ‘ APS vliegt over Rotterdam’  
• De studiedag / stakingsdag van 5 oktober a.s. wordt besproken. 
 

 
 20.30 Sluiting vergadering 


