
 

Voorlopige notulen MR Vergadering Jacobaschool d.d. 11-10-2017 

 

 

Aanwezig: Thijs Thissen, Luciënne Uytendaal, Marian de Ruiter, Olaf Carlier, Marjolein Bot, Debby 

van Viersen (OV) en Maaike Wagenborg-Vaanhold. 

 

Locatie: Koffiekamer 

Maaike Wagenborg-Vaanhold: notulen  

 

1 Opening 

Nieuwe leden worden welkom geheten. Marjolein Bot namens de ouders en Debby van Viersen als 

afgevaardigde vanuit de OV. 

De taken worden verdeeld: Thijs Thissen is voorzitter, Marjolein Bot is secretaris en Maaike 

Wagenborg-Vaanhold is notulist. 

 

2 Rondvraag 

- Marian De Ruiter vraagt zich af of wij geluiden hebben gehoord over de staking van 5  

oktober jl. van de leraren. Wat is het sentiment hierbij?  

- Olaf Carlier is benieuwd naar de verkeerssituatie voor de school. De situatie voor nu is deze: 

Vanaf maandag 16 oktober is het niet meer mogelijk om te parkeren aan de overkant van de school. 

De gemeente start binnenkort (onder voorbehoud in oktober of november) met de aanleg van een 

zebrapad voor de school. Ook krijgen de huidige zebrapaden en het asfalt aan de Lanckhorstlaan een 

opknapbeurt. Diverse media hebben de afgelopen week hier aandacht aan besteed. De 

werkzaamheden zullen vooral ‘s nachts zijn en de voortgang is in hoge mate afhankelijk van de 

weersomstandigheden. De wens is om het werk begin december af te ronden. 

 

3 Notulen MR vergadering 11-7-2017 

Marjolein Bot ziet graag een actielijst van hetgeen er besproken is.  

Thematisch werken: Weer en Klimaat is begonnen als project 

ICT: IPad onderwijs in groep 2 is gestart 

Na een aantal opmerkingen en aanpassingen in notulen van 11-7-2017 kan het verslag worden 

vastgesteld. 

 

4 Rol van de MR binnen de schoolorganisatie 

MR is een wettelijk orgaan wat iedere school moet hebben: advies en instemmingsrecht. Vanaf nu 

zal dit ook vermeld worden met een i of een a voor een onderwerp. 

MR-lid heeft ook bepaalde functie op het schoolplein. Graag zaken vermelden bij de rondvraag. 

Geen klaagraad maar zo positief mogelijk. 

 

● Profilering: foto op school, in de tamtam en op de website. 

● Hoe staan we ervoor? Maaike Wagenborg-Vaanhold en Marjolein Bot willen een cursus 

volgen. Thijs vraagt wanneer deze cursus is Actiepunt 

 

5 Vaststellen Jaarplanner MR (besluit) 



Agenda voor 2017/2018 wordt vastgesteld: 

Wo 29 Nov 

Wo 24 Jan 

Wo 7 Maart 

Wo 23 mei 

Wo 27 juni 

 

6 Teamplan 2017-2018 

 

Teamplan wordt doorgenomen. Evaluatie is vorige keer al besproken dus deze keer niet i.v.m. 

tijdsdruk. Marjolein vraagt wat het jaarplan van de MR inhoudt? Thijs moet deze nog maken; een 

weerslag van wat we gedaan hebben; wat is er gedaan, besproken etc. 

Waarom kiezen we voor iPads in kleuterklas en niet voor Chromebooks? Voor kleuters is een 

Chromebook te moeilijk.. 

Wat houdt het verhaal over de 0-meting in? 

Olaf wil meer informatie over de kanjertraining. Moeten we dit niet vaker doen. Uitleg over de 

petjes? Vooral voor nieuwe ouders. Actiepunt: Thijs bespreekt dit met de kanjer coördinatoren: 

Marlies en Marte, ook vraagt hij of ze een uitleg kunnen geven over de kanjertraining in praktijk. 

Zodat men dit thuis ook kan toepassen. Marlies krijgt ook een opleiding voor anti-pest coördinator, 

dit staat in nauw verband met de kanjer training. Wij scoren 2,3 % op de vraag over pesten (landelijk 

10%) 

 

7 Mededelingen Team 

Bij de volgende vergadering sluit het TSO-team aan, te weten Juliëtte Trimp en Deborah Sold.  

In groep 8 is Wietze begonnen. 

Er komt een nieuwe privacywet in 2018. De app die nu binnen de stichting gebruikt wordt voldoet 

niet aan deze privacywet dus de app zal niet gebruikt kunnen worden. Stichting bepaald over de app. 

Voorlopig nog de ouderwetse tamtam. 
 

8 Mededelingen OV 

Debby van Viersen vertelt dat OV nog steeds actief zoekt naar nog meer efficiency. Volgend jaar 

lustrum Jacoba. OV gaat kijken naar sponsoring voor meer activiteiten. Klein groepje binnen OV wat 

mogelijk is. Bij de sponsoring moet ook de MR betrokken worden. 

 

9 Ingekomen post MR 

Nog niet bekeken. Ligt boven in het postvakje. 



 

10 Foto wordt gemaakt 

 

11 Sluiting 

 

Actiepunten: 

Navragen MR-cursus: Thijs Thissen 

Meer uitleg over Kanjertraining: Thijs Thissen 

 

 


