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Datum: 17-3-2022 
Aanwezig: Misha, Sharon, Jessica, Noortje, Miranda  
Afwezig: Bas, Saskia  
Notulist:  Miranda 
 
 
Opening en vaststellen agenda 
Agenda akkoord. 
 
Notulen vorige MR-vergadering 
Notulen 26 januari zijn akkoord bevonden.  
 
Op de kaart zetten van de school: 
Punt is ingebracht op de teamvergadering en een aantal collega’s hebben gemaild met 
verschillende ideeën om Obs Vleuterweide op de kaart te zetten ter promotie van de school. 
Noortje heeft contact gezocht met peuterspeelzalen/kinderdagverblijven om een 
presentatie te houden over de school. Echter, staan deze instanties daar itt het verleden niet 
meer voor open, omdat ze niet de indruk van partijdigheid willen wekken bij ouders. Wel 
staan de kinderdagverblijven open voor bijvoorbeeld folders voor open lesmiddagen ed.  
 
Misha geeft aan dat de school op Google maps gezet kan worden. Ook een bedrijfspagina 
van Facebook kan aangemaakt worden. Noortje zal ernaar kijken en Misha kan eventueel 
hierbij ondersteunen. Op dit moment is er wel een Facebookpagina, maar onduidelijk is wie 
deze pagina heeft aangemaakt en er wordt op dit moment ook niet actief gebruik van 
gemaakt.  
 
Verder zal Noortje in de komende teamvergadering/studiedag vragen wie er het stukje 
social media (instagram, Facebook, twitter) op zich wil nemen. Dit is een extra taak die 
leerkrachten gezien de tijd die het zal vergen niet zomaar naast het reguliere werk kunnen 
doen. Wellicht is er toch iemand in het team die deze taak op zich wil nemen.  
Ook de website moet verder aangepakt worden. Misha kent iemand die Noortje hierbij kan 
ondersteunen.  
 
Een andere optie is het organiseren van peutermiddagen op bijvoorbeeld woensdag of 
vrijdagmiddag bij de leerkrachten van groep 1/2. Idee is om dit vier keer per jaar te 
organiseren. Noortje en leerkrachten van 1/2 gaan dit verder oppakken. 
 
 
Punten van Noortje: 
Vakantierooster: 
Het vakantierooster is bekend en de meeste vakanties staan vast en zijn goedgekeurd door 
GMR en het bestuur. Dit rooster moet nog langs MR voor goedkeuring nadat het team een 
keuze heeft gemaakt mbt de meivakantie.  
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Nieuwbouw: 
Parkeerplaats wordt maandag 21-3 bouw klaar gemaakt, er zullen dan ook handhavers 
rondlopen om ouders die met de auto komen te begeleiden naar een andere plek.  
Voor de meivakantie wordt een gedeelte van Passiebloem 3 afgebroken. De aannemer is op 
de hoogte van wanneer de (CITO) toetsen/IEP worden afgenomen en zal daar rekening mee 
houden. Het heien zal in de meivakantie plaatsvinden. Wanneer de plaatsing van de eerste 
paal zal plaatsvinden en of we daar nog iets leuks mee kunnen doen samen met de kinderen 
wordt nog over nagedacht. 
 
Er is overleg geweest tussen Noortje en een tweetal ouders die zich zorgen maakten over de 
verkeersveiligheid rondom de school. Ook is er een oproep onder ouders geweest wie 
daarover mee wil denken. Daar is 1 reactie op gekomen.  
Samen met die ouder, een MR lid, Ron Veldhuis (projectmanager), Noortje en een 
verkeersveiligheidadviseur van de wijk Vleuterweide is er gesproken over mogelijkheden om 
het veiliger te krijgen rondom de school ook gezien de bouwwerkzaamheden die spoedig 
zullen gaan plaatsvinden.   
Op dit moment is het nog steeds een onveilige situatie, omdat sommige ouders/kinderen op 
het fietspad staan, kinderen naar ouders rennen over het fietspad naar het voetpad en de 
fietsers/brommers ertussen door rijden.  
Optie is dat ouders het schoolplein op komen om hun kind op te wachten. Nu staan er nog 
te veel ouders buiten de hekken, terwijl sinds de versoepelingen ouders weer op het 
schoolplein mogen komen. Noortje zal wat vaker bij het uitgaan van de school buiten gaan 
rondlopen om ouders hiervan bewust te maken.  
 
Hoe maken we de MR vergaderingen openbaar? 
Notulen staan nu op de website, maar het zou fijn zijn als ook de agenda openbaar wordt 
voor iedereen, zodat er aangesloten kan worden bij de vergaderingen door zowel ouders als 
leerkrachten.  
Vanaf nu zullen de agenda’s erop gezet gaan worden, zodat iedereen weet wat er besproken 
gaat worden. Mocht er vervolgens iemand bij de MR vergadering aanwezig willen zijn, kan er 
gemaild worden naar MR of directie.  
 
Rondvraag + afsluiting: 
Misha vraagt hoe het zit met de Corona maatregelen? Noortje geeft aan dat de 
versoepelingen morgen met ouders worden gecommuniceerd.  
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De vastgestelde vergaderdata van de MR in schooljaar 2021-2022 zijn: 
Maandag 16 mei start 19.00 uur 
Dinsdag 28 juni  
 
Actielijst 
 

Wie  Wat  Wanneer 

Noortje 
(Misha 

Onderzoeken hoe we de school op Google maps kunnen 
krijgen en het opzetten van een bedrijfspagina van 
Facebook. 

16-5-2022 

Noortje In de komende teamvergadering/studiedag vragen wie het 
stuk social media en het up to date houden van de website 
op zich wil nemen ter promotie van de school. 

6-4-2020 

Jessica, 
Sharon, 
Noortje 

Organiseren van peutermiddagen.  

MR/team Goedkeuren van het vakantierooster. 16-5-2020 

PMR Op de website zetten van zowel de notulen als de agenda. 9-5-2020 

 


