
ref.: notulen mr verg 9-1-2020 

 

 
 

MR-APS 

Notulen 
 
 
 
 

Notulen  
Vergadering Medezeggenschapsraad Albert Plesmanschool  
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1. Opening vergadering 
19:00 
Alle leden zijn aanwezig. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda blijft zoals hij is. 

 
3. Mededelingen directie 

 Sint en Kerst zijn gevierd en goed verlopen. 
Een volgende keer graag alle kinderen een keer op het podium is een verzoek/ voorstel van de 
oudergeleding van de MR. 
 

 Collecte voor St. Jarige Job was € 350,00. 
 

 Nieuw meubilair komt rondom de voorjaarsvakantie. 
 

 Technieklokaal wordt opgeknapt. 
 

 Nieuw schoonmaak bedrijf per 1 januari GOM. 
 

 10-01-2020 opening IKC. 
 

  De  nationale onderwijsstaking van 30 en 31 januari moet nog door het team worden ingevuld. 
De St. Kind en Onderwijs Rotterdam heeft wat voorstellen gedaan naar het volledige personeel. 

 
 
 

 
4. Ingekomen- en uitgegane post 

 Herhaalde uitnodiging voor een MR cursus 
 

 Notulen en uitnodiging GMR zijn ontvangen en doorgestuurd naar de voorzitter van de MR. 
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 Er is een vraag  binnengekomen over de uitjes van de combi groep 4/5. Het verschil met de 
uitjes met groep 5 is te groot, volgens een ouder uit die groep. 

            15 maart is er weer een uitje voor groep 5,  waar groep 4/5 niet mee naar toe gaat.(volgens                                                                               
deze ouder) 
Inventarisatie levert op dat grep 4/5 tot nu toe als extra/uitje heeft gehad: 
 Naar het stadsarchief geweest. 
 Workshop van de kleurfabriek. 
 

            Het beleid van de school is dat elke groep : 
  1x naar kinderboerderij 
  KCR 2 activiteiten  (De kleurfabriek was er daar 1 van) 

Meer kan, maar we kiezen ervoor het aanbod tot deze dingen te beperken. 
 Met de projectweek   is vaak ook nog een uitje o,i.d. 
 
Het verzoek aan betreffende ouder is om een officieel gesprek aan te gaan  met betreffende 
leerkracht en/of directie. Er is nu tijdens het binnenkomen een opmerking over gemaakt, 
waardoor de leerkracht er niet uitgebreid op kon ingaan. We stellen in de MR vast dat het aantal 
uitjes van groep 4/5 gelijkloopt met de enkele 5 

 
     
5. Verslag 19-11-2019 

 Bij punt 3 staat dat het Leerlab wordt opgevangen door andere leerkracht. Mz op een andere 
moment en op een iets andere manier  maar wel dor de HB specialist 

 

 Bij punt 2 Noorzaai mz Noorzai met 1 a 
 

 Bij punt 4.Het PPO traject is door meneer Toet teruggegeven aan de PPO, omdat e.e.a. niet 
goed geregeld was. 

     Inmiddels is hij wel weer voor de APS aan de slag. Het financiële gedeelte is iets anders    
geregeld. 

 

 Bij punt 6.Het medische protocol hoeft niet in uitgebreide vorm op de site. 

 
 
 

6. Schoolplein 

 Eerste bijeenkomst is geweest. Er zijn wat taken verdeeld. De eerste actie is een enquête onder 
de kinderen en leerkrachten. Ouders worden daarover geïnformeerd. Marjolein gaat een 
projectplan opstellen.  

 
7. Bespreken protocol Medisch handelen 

 bijlage 1: kan worden verwijderd want is niet meer relevant. De heer Goudappel gaat achter een 
Word versie aan van dit document. 

 Publicatie is niet nodig/gewenst want het document is bestemd voor de leerkrachten. E kan 
zelfs een reden zijn voor ouders om deze school niet te overwegen voor hun kind. 

 Bijlage 1 verwijderen 

 De APS houdt zich strikt aan het protocol. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Afrekening en begroting 
De heer Goudappel licht e.e.a. toe.  
 
Het schoolfonds is voor 102 leerlingen niet betaald.  
 

 We gaan weer denken over een digitaal betaalverzoek. (Molly) 
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 Of een persoonlijkere herinnering: Uit onze administratie is gebleken dat u… 

 

 Vanuit de MR nogmaals een uitleg dat, hoewel vrijwillig, het toch wel heel zorgelijk is dat veel 
ouders niet meedoen. 

 

 Het transparant maken van het aantal leerlingen waar niet voor betaald wordt is misschien ook 
nog een stimulans om ouders alsnog over te halen mee te doen. 

 

 Mevrouw de Lange en mevrouw van de Slikke gaan de bonnetjes checken voor de decharge 
van deze begroting. 

 
 
 

9. Rondvraag 

 Evaluatie oudergesprekken graag volgende keer op de agenda 
 

 Op ma wo en vr ouders lezen met de kinderen in de groepen 3 en 4 wordt er niet meer gedaan. 
Waarom niet? 

 Antwoord: De effectiviteit was niet zoals gehoopt. 
 

10. Sluiting vergadering 
 
 


