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Datum:  Donderdag 8 maart 2018      Tijd:  19.00-20.30 uur  
Plaats:    APS 
Afwezig:  Dhr. Mersch, Mevr. v.d. Vlist, Mevr. v.d. Burg 
Verslag:   Mevr. Van der Bie 
 
 
 

 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda: Agenda goedgekeurd. 

 
3. Mededelingen directie:  

Nieuwe leerkracht aangesteld voor groep ½ a: mevr. Groeneveldt. 
Mevr. Booms gaat de school verlaten, voor groep 3 wordt gezocht naar vervanging. 
Voor mevr. Klapwijk is nog geen vaste vervanger gevonden. 
Ook onze school heeft te kampen gehad met de griepgolf. Geen klassen naar huis hoeven sturen door 
o.a. flexibiliteit team. 
VO adviesgesprekken in groep 8 zijn geweest. 
Fancy Fair is goed bezocht. 
Er komen nieuwe borden en lichtletters aan de buitenkant van de school. 
15 maart hebben we de schoolbespreking n.a.v. de cito scores, presentatie aan de MR op de 
eerstvolgende vergadering. 
20 maart wordt er een audit gedaan op onze school, door collega directeuren. Ter voorbereiding op 
inspectiebezoek. 
Studiedag op 5 maart, op deze dag hebben we de visie van de school herijkt. 

 
 

    
4. Ingekomen- en uitgegane post 
 - MR magazine 
 - Mail van dhr. v.d. Berg over de aankomende staking. In april is Zuid- Holland aan de beurt. 
 - MR cursus, aanmelden kan voor 30 maart bij dhr. de Bode. 
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5. Verslag 16 januari 2018 + actie- / besluiten- / PMlijst: 
- Mededelingen directie: 1e punt: MR stelt vast….Sint. 6e punt, moet nog ondertekend worden, 

website voor de zomervakantie klaar. 
- Actie- / besluitenlijst: punt maart, komt terug in april. 
- Werkplan calamiteiten: elke vergadering bespreken we een stuk. Vandaag bespreken we het 

veiligheidsplan. 
 

6. Financiële begroting 2018: Is vastgesteld. Verschillende punten worden toegelicht. Op de volgende 
vergadering komt terug waarom het verschil in Baten en Lasten onderaan van de vaste lasten wordt 
afgehaald. 

 
7. Veiligheidsplan APS: Besproken wordt hoe we het bespreken van het veiligheidsplan gaan aanpakken. 

We nemen nu het veiligheidsplan door. De protocollen worden 2 weken voor de nieuwe vergadering 
doorgestuurd. De MR leden reageren op de protocollen tot uiterlijk 2 dagen voor de vergadering. Wordt 
er niet gereageerd, dan wordt het protocol vastgesteld. Wanneer er reacties komen, komt het protocol 
terug in de vergadering. 
 
Veiligheidsplan: In de inleiding staat niets over wat het plan is en waarom dit plan er is. Dhr. Wierenga 
maakt een inleiding en voegt deze toe. 
Gedrag gerelateerd aan pesten: stukje over agressie en geweld mist. Gedrag wordt in de volgende 
vergadering besproken. 
Vertrouwenspersoon, het is niet duidelijk wie dat is/ zijn: SMW en gedragsspecialist doen wel altijd een 
ronde bij alle groepen, zodat ouders en kinderen weten wie dat zijn. 
In het veiligheidsplan staan geen namen. In de schoolgids onder het kopje Klachtenregeling staat wel 
wie dat zijn. Op de site wordt doorverwezen naar de stichting. Het moet voor ouders duidelijker te 
vinden zijn. 
Aandacht functionaris moet toegevoegd worden aan de schoolgids. 
2 Kopjes maken met 1 wat de vertrouwenspersoon doet en de ander met wat de aandacht functionaris 
doet. Het stukje beginnen met welke persoon wat doet. 
SOVA-training: door wisseling SMW is de rots en water training komen te vervallen. Via Context wordt 
wel vriendentraining gegeven of via het AllesKits traject. Dit stuk moet anders geformuleerd worden in 
het plan. 
Incidenten: hierin staat het woord laatstgenoemden. Deze personen bij naam noemen. 
 
Volgende vergadering bespreken we het stuk: gedrag en calamiteiten. 
 

8. Rondvraag: Smartborden in groep 8 werken niet. Hoe lang gaat het duren voor ze vervangen worden? 
Aanstaande maandag (12 maart) worden de nieuwe borden geleverd en geïnstalleerd. 
 
  
 
 


