
 
 

   
 

 MR notulen  
 

 

Datum : 11-10-2022 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Notulant : Roos 

Locatie: JPS Heusden 

 

Mededelingen:  

1. Vorige notulen 

Klimaatbeheersing: dit blijven we op de agenda houden. Airco gaat er niet komen. Eventueel wel bekijken of er ook 

screens bij groep 5 en 6 moeten komen. 

Voeding: boekje over gezonde voeding is mee naar huis gegaan. De nieuwe 4-jarigen krijgen dit boekje mee in hun 

welkomstasje. Er is in verschillende groepen gezien dat hier iets mee gedaan is. We blijven hier wel over communiceren 

naar ouders -> ook in de komende nieuwsbrief.  

Beleid 4-jarigen: het nieuwe beleid staat in  de schoolgids. De ouders van de kinderen die in januari instromen zijn op 

de hoogte gebracht.   

2. School update 

- Formatie 

Er zijn nog een aantal zieken die vervangen moeten worden. Dit is voor nu allemaal geregeld.  

- Plannen 

- Coronaprotocol 

Nieuwe protocol gaat naar de GMR. Er zijn wel enkele vragen vanuit de directie die nog besproken gaan worden, maar 

geen grote aanpassingen. Het beleid is nu veel vrijblijvender vanuit de regering.  

Als er zieken zijn, is er weinig opvang, de invalpool is leeg. Er is nu veel inzet op zij-instromers. Er zijn nu 7 zij-instromers 

binnen Scala. Zij worden nu niet als invaller ingezet, maar zij zijn wel potentieel nieuwe leerkrachten.  

3. MR formatie 2023 

- Verdeling rollen 

Nieuwe voorzitter MR: iedereen denkt na over of zij de functie van voorzitter willen invullen. Binnen 2 weken wordt er 

een ja of nee reactie gegeven. De voorkeur voor voorzitter gaat uit naar een ouder.  

4. Opknappen speelplaats 

- Plan van aanpak  

De werkgroep heeft posters opgehangen op school en er is een stukje in de nieuwsbrief geplaatst. Echter werd er op 

de poster gemist WAAR  je je kan aanmelden. Dit kan nog kort toegevoegd worden op de poster.  

Meer ouders bereiken: foto van de poster in de groepsapp met ouders. Ook invoegen in het activiteitenoverzicht.  



 
 

   
 

b. MR-inloopmoment 

- Inbreng: moestuin op schoolplein 

Anne kan navragen bij de Heemtuin of er een vast plekje voor de JPS kan komen. Op school moet besproken worden 

hoe wij dit zouden willen inrichten -> alle groepen? Of 1 of 2 jaargroepen bijvoorbeeld? 

- Inbreng: wat doet de MR  

Vaste rubriek maken in de nieuwsbrief over de MR. Wie zitten er in de MR. Wat is er besproken in de vorige vergadering. 

Eventueel een link naar de website maken naar de notulen.  

- Plannen momenten (vergaderdata 2022/2023) 

Vergaderdata (allen om 19.30u): 

- 29-11-2022 

- 24-1-2023 

- 7-3-2023 

- 18-4-2023 

- 20-6-2023 

 

5. GMR actualiteit (binnengekomen mail?) 

Voorzittersoverleggen zijn verdeeld (wij gaan deze roulerend bijwonen): 

- 8-11-2023 Roos en Marion 

- 7-2-2023 Karin (Noortje?) 

- 11-4-2023 Roos en Marion 

- 27-6-2023 Karin en Martine 

GMR notulen komen nog steeds niet via de mail binnen. Marion vraagt dit na. 

6. Onderwerpen nieuwsbrief 

1. Zij-instroomtraject 

2. Gezonde voeding 

3. MR notulen 

4. Stukje over het fietsen in combinatie met de gym 

5. Goodiebags tijdens de traktaties -> bericht vanuit Karin H 

 

7. WVTTK 

Zij-instromer: stukje in de nieuwsbrief plaatsen over het zij-instroomtraject en Annelies stelt zich voor. Ouders inzicht 

geven dat we hiermee bezig zijn! 

Rondvraag 

1. Traktatiebeleid: er gaan veel ‘goodiebags’ mee naar huis, met allerlei spulletjes en veel snoep. Karin H stuurt 

hier een berichtje over naar ouders, dat dit niet wenselijk is. Via de nieuwsbrief. 

2. Goedkeuring van het pestprotocol. Karin stuurt het pestprotocol nog door naar de MR. 

3. Activiteitenoverzicht: het belang bij ouders is niet altijd meer duidelijk. Dit moeten we weer benadrukken. Roos 

stuurt de voorbeeldmail door naar alle collega’s. 



 
 

   
 

Actielijstje 

Wat? Door wie? 

Punten in nieuwsbrief opnemen (zie bovenstaand 
lijstje) 

Karin vd H en Karin H (stukje over zij-instromers, 
goodiebags, fietsen naar de gym) 

Voorbeeldmail activiteitenoverzicht naar collega’s 
sturen 

Roos 

Navragen notulen GMR Marion 

Nadenken over voorzitter MR Allen 

Invulling moestuin bij de Heemtuin in Heusden Anne en leerkrachten JPS 

  

  

 


