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Vergadering Medezeggenschapsraad Albert Plesmanschool  
 
 
Datum:  Donderdag 26 oktober 2017      Tijd:  19.00-20.30 uur  
Plaats:    APS 
Afwezig:  Dhr. Verwaal 
Verslag:   Mevr. Van der Bie 
 
 
 

 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda: het opstellen van de agenda gaat in het vervolg m.b.v. de MR leden. Voor het 

opstellen wordt er gevraagd of er inhoudelijke punten zijn die in de agenda meegenomen moeten 
worden. Deze punten gaan via dhr. Verwaal of dhr. De Bode. 
Toegevoegde punten: Stakings- / studiedag en Sinterklaasfeest. 

 
3. Mededelingen directie: 

- Nascholing team afgelopen periode: - KWINK methode voor sociaal emotioneel leren 
                                    -Stichtingsstudiedag/ staking 

          -Samen met alle scholen uit Ommoord een        
studiemiddag  met als spreker Anton Horeweg. 

      -  Kinderboekweek/ projectweek(erfgoededucatie): geslaagde inloopavond. Op het     aanpassen    
van het thema van de Kinderboekenweek zijn positieve geluiden gekomen vanuit ouders. 

      - In januari is het plan een 3e kleutergroep te starten. Tot nu toe is nog geen geschikte leerkracht 
gevonden. Er is een nieuwe sollicitatieprocedure gestart. 

      - Stakings-/ studiedag 5 oktober: Van elke school zijn er 2 afgevaardigden naar Den Haag 
gegaan. Dit was een geslaagde opzet. De studiedag bestond uit een entertainment gedeelte in de 
ochtend met aandacht voor de staking en een leerzaam gedeelte met workshops in de middag.  

 Komt er een vervolg op de staking? Er komt een peiling door de bonden, het is niet zeker of er een 
vervolg komt. 

 
    

4. Ingekomen- en uitgegane post 
 - Informatieblad met 21 gedragsankers van een MR wordt verspreid onder de MR leden. 

 
5. Verslag 19 september 2017 + actie-/besluiten-/PM lijst 

- 4.3/ 4.9/ 6 duidelijker verwoorden. Prognose t.a.v. de opbrengsten komt na de volgende 
citoronde. Wordt besproken op 8 maart. 
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- Geen punten op de actie-/besluiten-/PM lijst die op dit moment besproken moeten worden. 
 

6. Jaarverslag: komt terug op de volgende vergadering.  
In plaats van het jaarverslag bespreken we het Sinterklaasfeest. De afspraak in de stichting is dat er 
alleen veegpieten mogen zijn. Hierdoor kunnen we geen gebruik maken van onze vaste Sint en zijn 
pieten. Zij willen geen veegpieten zijn. Een nieuwe Sint in gevonden. Sinterklaaspakket is wel besteld of 
er gebruik van gemaakt gaat worden is nog de vraag. We wachten af wat het Sinterklaasjournaal gaat 
doen, daarna wordt een keus gemaakt tot wel of niet volgen van dit journaal. Er ligt een alternatief klaar. 
 

7. Verkiezingen oudergeleding: 
-  Nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven door dhr. Verwaal en dhr. De Bode. De 

kandidaatstelling zo snel mogelijk. Kandidaten leveren een stukje in met een foto. Er kan per 
gezin gestemd worden. 

 
8. Rondvraag 

- Het openen van de kleuteringang duurt te lang. Soms moet tot aan de 2e bel worden gewacht. 
Fijn als en iemand bij de deur staat. Dit punt wordt besproken in het team. 

 
9. Sluiting vergadering 


