
Notulen MR vergadering 17-04-2018 

Aanwezig: Minou Varsha, Linda, Yvonne, Tanja en Anne  

Voorzitter: Linda 

Notulant: Anne 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Stand van zaken oproep en aanmeldingen overblijfkrachten 

We hebben een aantal aanmeldingen gekregen van ouders hier op school. De flyers hebben 

weinig opgeleverd, 1 aanmelding van een meisje uit Den Bosch. 

3. Lunch vursus gezonde school 

 

We hebben een teamvergadering gehad, het team staat achter het voorstel om een gezonde 

lunch mee te nemen, dus dat is brood. Geen koekjes, snoepjes enzovoorts. 

Wel wil het team de kinderen de gelegenheid geven om iets anders dan water te drinken op 

een dag, ze mogen een beker melk (geen pakjes) meenemen en in de koelkast zetten.  

Boven zal een koelkast besteld moeten worden, kleuters zetten de beker in de koelkast in de 

lerarenkamer. 

 

4. Verdeling overblijfkrachten 

Anne en Tanja hebben veel rondgevraagd en een overblijfschema gemaakt. Daarin zien wij 

dat er voor vrijdag en woensdag nog een overblijfkracht nodig is. 

De woensdag verdelen wij de bovenbouw dan ook in 2 groepen. Op die manier hoeven wij 

maar 2 overblijfkrachten te hebben op die dag. 

 

We gaan allemaal nog rondvragen. Denk aan: Tineke, Marjolein, opa’s en oma’s/ buren van 

ouders of ouders zelf. 

Linda gaat nog navragen hoe het zit bij contour de twern. 

 

5. Invulling tweede informatieavond 

- Hoe gaat een continurooster eruit zien. 

- Meer overblijfkrachten nodig, ook inval. 

- Schooltijden 

- Lunch (gezond, hoeveelheid, drinken) 

- Slecht weer 

- Coordinator 

- Ouders meedenken en breed gedragen worden. 

- Vragen 

- Voetbalschema 

Yvonne wil eventueel met Irma de avond presenteren. We gaan Irma vragen of ze een 

presentatie kan maken. 

In de komende nieuwsbrief komt de eerste aankondiging van de ouderavond op donderdag 

24 mei om 19.30 uur. Na de informatieavond komt de informatie in de nieuwsbrief en later 

in de schoolgids (overblijfplan). 



6. Functieomschrijving overblijfkrachten 

Linda kijkt hier tekstueel nog naar. 

Na de algemene ouderavond nodigen wij alle overblijfkrachten uit op donderdag 31 mei om 

19.00 uur en krijgen zij uitleg over de functie. Voor de zomervakantie leveren de 

overblijfkrachten een verklaring omtrent het gedrag in op school. 

Ook moet er een overeenkomst komen. 

 

7. Rondvraag 

- Wie maakt de klassen schoon? 

Groep 5 t/m 8 maken zelf de tafels schoon. 

Groep 1 t/m 4: overblijfkrachten met de kinderen of later de coördinator.  

- Wie bekijkt of de overblijfkrachten goed functioneren 

De leerkrachten merken veel als ze terug bij de klas komen. De directie spreekt de 

overblijfkrachten aan als het niet goed loopt. 

- Wanneer komen we weer bij elkaar? 

Dinsdag 29 mei komen we om 15.30 uur bij elkaar om de avond voor de overblijfkrachten 

door te spreken. Niet iedereen van de MR hoeft 31 mei aanwezig te zijn. 

 

8. Actiepunten 

Rondvragen voor overblijfkrachten Iedereen 

Marjolein en Tineke vragen Anne 

Contour de twern informeren Linda 

Irma vragen presentatie Tanja 

Functieomschrijving nakijken Linda 

 


