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notulen 

 
 
Vergadering Medezeggenschapsraad Albert Plesmanschool  
 
 
Datum:  donderdag 12-03-20       
Tijd:   17.30-18.30 uur  
Plaats:  APS 
Verslag:   Mevr. Van der Maas-Theeuwsen 
 
 
 

 

1. Opening vergadering 
 

2. Vaststellen agenda: geen aanvullende punten 
 

3. Mededelingen directie 
 

 -meubilair-wissel is goed verlopen 
 -studiedag 
 -Corona: standpunt nu - evenementen meer dan 100 personen niet door laten gaan  

Voor de APS: Fancy Fair afzeggen/uitstellen, benadrukken dat we een beroep doen op ouders om 
verkouden/snotterige/hoestende kinderen thuis te houden en dat we ze laten ophalen als we dit op 
school zien gebeuren. Nadruk op gezond verstand: geen handen, hoesten in elleboog en vaak handen 
wassen. 

 
4. Ingekomen- en uitgegane post: Geen post. 
     
5. Verslag vorige keer: 

Rondvraag - Actie ten aanzien van Lekker fit rapportage is al doorgegeven aan leerkrachten Lekker Fit 
en wordt door hen opgepakt. 

 
 

6. Schoolplein: Enquête Schoolplein gaat na check door HP uit naar ouders en leerlingen (medewerker 
ouderbetrokkenheid). 
 

7. Evaluatie startgesprekken en eerste ouderavond: 
Leerkracht: goed bevallen. Ouder: wat met items die niet handig zijn om als ouder met leerkracht te 
bespreken? Heeft het voor jonge kinderen een toegevoegde waarde? 
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Overweging school: kind eigenaar maken van eigen proces en hierin laten ontwikkelen, kind al jong 
leren dat ouders en leerkracht samen delen over het kind. 

 Eerste periode vrij lang zonder gesprek? November update per mail of gesprek. 
 

Conclusie: Startgesprekken zijn de moeite waard. Voordeel: snel contact met alle ouders. Wel zo snel 
mogelijk zodat het niet gaat over toetsen maar over start schooljaar. 
 

8. Rondvraag: 
Mw. Mertens: vragen in de groepsapp over Corona virus. Reactie? Verwijzen naar bericht vanuit 
directie wat snel uitgaat. 
 

9. 20.30 uur  Sluiting vergadering 
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