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Notulen Medezeggenschapsraad Albert Plesmanschool  
 
 
Datum:  Donderdag 22-09-2022       
Plaats:  Albert Plesmanschool 
Verslag:      Mevrouw Mertens 
Aanwezig:        Mw. Van der Maas, Mw. De Lange, Dhr. Wierenga. Mw. Bozuwa, Mw. Van Der Slikke,        

Mw. Beekman, Mw. Van Roosendaal, Dhr. Goudappel.  
    

 
1. Vanuit het MT 

- Kennismakingsgesprekken goed verlopen. Tip om het 15 minuten te doen. Je merkte nu al 
snel uitloop in de gesprekken.  

- Techniek-lab leerlingen zijn gekozen in samenspraak met de leerkracht. Gekozen voor 
andere kinderen dan die al in het leer-lab zitten.  

- Spelen op het plein gaat goed collega’s gaan ook nog mee naar buiten.  
- Schoolreis binnen was een succes! 
- We hopen op een stabiel schooljaar in alle aspecten 
- Trots op het MT van de Albert Plesman.  
- Mevrouw Kester heeft het meedenken over het nieuwe strategisch beleidsplan 
geïntroduceerd. Vanaf 4 oktober kunnen ouders meedenken, daarna het team en daarna ook 
de leerlingen.  
- financieel staan we er goed voor.  
- schoolzwemmen is twee  keer niet door gegaan vanwege onderbezetting bij de 
busmaatschappij 
- We houden contact met de wijkagent vanwege verkeer in de ochtend.   
 

2. Jaarplan 2022-2023 
School kenmerkt zich door verschillende zaken zoals Coöp en het instructiemodellen. In de 
klas zie je dat sommige leerkrachten moeite hebben met de basis. Afgelopen weken is 
gebouwd aan de basis in de klas. Pedagogische aanpak, boeiende, goede lessen. De rest die 
de basis op orde heeft gaat verder met waar we mee bezig zijn. MT komt vaker in de klas 
kijken en houdt dit bij op een lijst.  
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3. Verantwoording NPO gelden 
- is akkoord en wordt ondertekend 
  
 

4. Klassenapps 
- De whatsapp groep vanuit de school is wat achterhaald.  
- Voorstel over communicatie naar ouders alleen via de mail en parent.com.  
 

5. Afrekening schoolfonds 
- Mr. Goudappel heeft hem toegelicht. Geen bijzonderheden. Mw. Van der Slikke en Mw. 

De Lange gaan de kascontrole doen.  
6.  Voorstel 2022-2023 

- Binnenkomst werkelijke schoolfonds voorgaande jaren is best laag. Komt dit door de 
betrokkenheid? 

- 1000 euro voor representatie is erg hoog. Als oudergeleding zouden we liever zien dat het 
geld naar de kinderen gaat. Zoals meer budget voor het Sinterklaas cadeau. 50 euro is ook 
erg weinig voor de Kinderboekenweek.  

 
7. Rondvraag    

Mw. Mertens - Schoolreis, zichtbaarheid van de leerlingen met hesjes of shirts 
- extra contact moment ouders rond november.  
- Eén lijn trekken voor posten op Parentcom.  

Mw. Bozuwa - Hoe moet de activiteiten commissie worden ingevuld? Evenementen coördinator 
moet de leiding nemen.   
Mw. Van der Maas – Wisseling van fotograaf. Eerst overleggen met de fotograaf over de 
mogelijkheden. Als daar niets uitkomt kunnen we altijd nog kijken voor een andere fotograaf.  
Mw. Van der Slikke – We misten een startmail aan het begin van het schooljaar vanuit de directie.  

 
8. Sluiting vergadering 

Nieuwe data MR-vergaderingen 
18 oktober 
24 november 
17 januari  
21 februari 
23 maart 
16 mei 
22 juni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


