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MR-APS 

Notulen 

 
 
 
 
 

Vergadering Medezeggenschapsraad Albert Plesmanschool  
 
 
Datum:  Dinsdag 18-10-2022       
Plaats:  Albert Plesmanschool 
Verslag:      Mw. Beekman 
Aanwezig: mevrouw van der Slikke, dhr Lans, dhr Goudappel, mevrouw van Roosendaal, mevrouw 

van der Maas, mevrouw de Lange, mevrouw Beekman.  
    

 
 

Opening vergadering 
 

• Dhr Goudappel heeft contact gehad met twee wijkagenten. Zij gaan zelf handhaving 
benaderen om af en toe hun neus te laten zien.  

• Van ouders is input nodig wat de wensen zijn t.o.v. de schoolfotograaf zodat mevrouw van 
der Maas met de schoolfotograaf in overleg kan gaan.  

• Parentcom gaat het middel worden, vanuit school wordt dit naar ouders gecommuniceerd.  
 
 
Vaststellen agenda 

 
Vanuit het MT 

 
- Kunstweken zijn afgesloten. Ouders hebben vandaag de folder meegekregen met inlogcodes 

voor in hun eigen kunstgalerij. 
- De kinderboekenweek is afgesloten met een voorleeswedstrijd. De winnares is Lize uit groep 

6. De grote voorleeswedstijd in Rotterdam kan helaas niet door Lize gedaan worden, omdat 
dit alleen gedaan mag worden door leerlingen uit groep 7 en 8. De tweede plaats winnaar is 
benaderd en dit wordt nu geregeld met ouders.  

- Er was een leuke tentoonstelling in een lokaal boven.  
- Afgelopen week waren er wat collega’s afwezig door Corona. Alles is intern geregeld. Dikke 

pluim voor collega’s! 
- Strategisch beleidsplan is door zowel ouders, leerlingen als leerkrachten bekeken en 

besproken.  
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- Groep 8 is naar de LMC ontdekdagen geweest, dit was erg leuk.  
- Groepen 5 tot en met 8 hebben deze week een uitje naar het theater 
- Zicht op ontwikkelingsgesprek met het stichtingskantoor is gevoerd door IB en directie.  
- Groepen 6, 7 en 8 hebben 21 oktober een Trimbos instituut gezondheidsonderzoek. 
- Mw van ’t Zelfde is terug van zwangerschapsverlof. 
- Aanstaande donderdag is mw Blok voor het laatst, dan gaat zij met zwangerschapsverlof. 
- Maandag na de vakantie is studiedag. 

 
Voorstel schoolfonds 2022-2023 
 
Is akkoord.  

  
Protocol mobiele telefoons  
 
De aanwezige MR leden geven hierop akkoord. Wordt nu getoond aan collega’s en de leerlingenraad. 
 

   
Rondvraag    
 
Geen rondvraag. 
 
Sluiting vergadering 

 
 
 


