
 
Voorlopige notulen MR Vergadering Jacobaschool d.d. 21-3-2017 
 
 
Aanwezig: Wietse Algera, Lucienne Uytendaal, Thijs Thissen, Marian de Ruiter, Tijl 
Hoefnagels (namens OV), Olaf Carlier, Paulien Grootes-Wortelboer, Maaike 
Wagenborg-Vaanhold, Marijne Benjamins (Verkeersouder) en Sytske Feenstra (Stichting) 
 
Locatie: Vergaderruimte 1e  verdieping 
 
Maaike: notulen  
 
Opening: Sytske Feenstra is aanwezig (vanuit de Stichting) bij de vergadering en komt 
kijken hoe het gaat, hoe werken wij, waar zijn we trots op, hoe kijken buitenstaanders naar 
de MR etc. 
 
Vervolgens doet Marijne Benjamins verslag over de verkeerssituatie rondom de 
Jacobaschool. Ze legt eerst uit wat de rol van een verkeersouder precies inhoudt: het is een 
vrijwillige functie ontwikkelt vanuit Veilig Verkeer Nederland. Marijne heeft 7 jaar geleden 
voor deze functie gekozen omdat de veilighied van de schoolkinderen haar aan het hart 
gaat. Samen met de politie en de gemeente kijkt zij of de verkeerssituatie rondom onze 
school veiliger kan, verbeteren van de veiligheid voor de deur. Positieve nieuws is dat de 
gemeente verkeersveiligheid tot een speerpunt heeft gemaakt. Er zijn al verkeersborden 
gekomen maar nu druk in gesprek over de aanleg van een zebrapad met vluchtheuvel in het 
midden. Mocht deze er komen dan moeten wij wel de parkeerhaven voor de deur inleveren. 
 
6 april is er weer overleg met de politie en de gemeente en komt er uitsluitsel over de 
verkeerssituatie. Marijne en Wietse zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
Rondvraag 

● Marian vraagt of we een nieuwe datum kunnen plannen voor de volgende 
vergadering. Zij heeft die avond ook EHBO-cursus. We laten de vergadering staan 
en doen het 1 x zonder Marian 

 
Notulen MR vergadering 28-11-2016 

● geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld 
 
Teamplan en Jaarverslag 

● p.7 openstaande tabellen worden besproken en toegelicht 
● P12, passend onderwijs, wat is het protocol voor makkelijk lerende kinderen? Dit 

punt staat op de agenda van 15 mei as 
● Krijgt Suus, van Casca ook de mogelijkheid om een Kanjertraining te volgen? 

Marlies, de Kanjer-coordinator gaat Suus informeren hierover 
● P15 profilering, wat zijn de 3 pijlers waar onze school voor staat? Hier wil Wietse het 

hele team bij betrekken. Dit zal voor 1 januari 2018 rond zijn. Wordt vervolgd… 



● Tijl vraagt zich af of het zinvol is goed in kaart te brengen hoe het ervoor staat met de 
uitstroom van het personeel en dit jaarlijks te evalueren 

 
 
Mededelingen OV 

● Geen mededelingen, druk met de voorbereidingen voor de Paasmarkt 
 
Ingekomen post MR 

● JL.nu en de maandelijkse blaadjes 
 
Lopende actiepunten 

● Nieuwe foto MR ophangen in de gymzaalgang 
● Rol van de MR binnen de schoolorganisatie - profilering: tevredenheidstest, we gaan 

er allen over nadenken hoe we ons moeten profileren als MR  
 
Nieuwe data vergaderingen 2017  
 
15 mei 2017 19.30 uur  
11 juli 2017 19.30 uur  


