
    Notulen MR-vergadering 29 oktober  2019 

 
Aanwezig: 
Oudergeleding MR: Sergio,Laurine en Ellen 
Teamleden MR: Suzanne, Margo, Joke 
Voorzitter: Sergio 
Notulist: Suzanne 
Directie: Rob 

 

 
Agenda: 
 
 

1) Opening 

De voorgestelde data van de vergaderingen blijven staan (17/12, 4/2, 24/3en 9/6), tijd 
blijft 19.00. 

2) Notulen vorige MR-vergadering  

Notulen zijn gelezen, actiepunten doorgenomen (zie actiepunten voor opmerkingen). 

3) Vaststellen agenda 

Geen extra punten. 

4) Directie mededelingen  
-      Brief over staking naar ouders vanuit bestuur volgt. 
- Op de Regenboog hebben we 1 ZZP’er, 1 LiOstudent, 1 werkervaringsplek via 

Schoolbureau voor een zij-instromer in beroep. 
-  Parro-app is door ongeveer 90 % van de ouders in gebruik genomen, maar 50 

% heeft ook de privacy-overeenkomst ingevuld. Er wordt nog gekeken naar het 
vergroten van deze opbrengst, ook in verband met de klassen waar een 
stagiaire is. Daar kan gefilmd worden voor opleidingsdoeleinden. Als ouders 
dat weten wordt het voor hen ook concreter om de privacy-overeenkomst in 
te vullen. 
 

5) Actiepunten 
         
       We nemen de actiepunten door.  Zie update aldaar. 
        
 

6) Veiligheidsplan 
- Wat komt er in het veiligheidsplan te staan over het gebruik van Parro? Is daar  

Asko-brede over? (Rob vraagt na). 



- Is er een protocol Social Media Gebruik vanuit de Asko, voor leerlingen en 
leerkrachten?  

- Is er specifiek beleid op social media gebruik voor de BB? De leerlingen mogen 
geen telefoon in school gebruiken. Telefoons komen op risico van ouders mee 
naar school. 

- Laurien stuurt AVGinformatie door en dit punt komt voor volgende keer op de 
agenda. 

 

7) GMR-mededelingen 

      Er komen geen mails van de GMR binnen. Ellen vraagt na hoe dit kan. 

8) Ouders erbij betrekken: Wat gaan we uitvragen? 
- Wie wil meewerken in het Repair-café? 
- Welke thema's willen ouders behandeld hebben tijdens ouderbijeenkomsten? 

Op deze twee punten willen we ouders bevragen. Joke en Suzanne hebben een 
mail gestuurd nav de maakochtend. Sergio, Joke en Suzanne maken een briefje 
met deze twee vragen dat meegaat naar huis. Ouders kunnen dit briefje dan 
thuis invullen en op school in een brievenbus doen. Oudergeleding neemt de 
briefjes in ontvangst en stimuleert ouders om in te vullen als zij dat thuis nog 
niet gedaan hebben. 
 

9) Wvttk 
- 17 december eten mee! 

10) Rondvraag 
- Ellen is benieuwd naar hoe de incidentenregistratie inzichtelijk wordt gemaakt 

naar de MR en hoe sociale veiligheid past bij de incidentenregistratie. Er zijn 
verschillende protocollen vanuit de ASKO, zijn deze afdoende en up-to-date? 
Zijn de protocollen beschikbaar voor ouders via de website? Suzanne en Joke 
bekijken dit voor de vergadering van 4 februari. 

Actiepunten 29 oktober  Wie Status 
De folder voor de nieuwe ouders wordt geredigeerd Myrthe In 

ontwikkeling 

Bevoegdheden MR inplannen op de agenda (w.o. het bekijken 
van de schoolgids) 

Sergio  

December-uitvraag: welke onderwerpen willen ouders voor 
een themabijeenkomst 

Sergio, Joke, 
Suzanne 

 

Uitbreiding van onderzoek van speelpleingedrag naar midden- 
en bovenbouw door upva-studenten 

Suzanne  

Opruimactie in struiken bij plein door gemeente 
Vraag naar het plaatsen van basketbalpalen bij de gemeente 

Ellen  

Parro-app privacyvoorkeur deelname vergroten Rob, Suzanne  

GMR-mail doorsturen? Ellen  

AVG-info doorsturen Laurien  

Protocollen: o.a. incidentregistratie, social mediagebruik etc. 
nakijken. 

Joke, Suzanne  

 



 
 

Actiepunten 19 september  Wie Status 29 
oktober 

De folder voor de nieuwe ouders wordt geredigeerd Myrthe In 
ontwikkeling 

Blijft staan, 
bijna 
afgerond 

Check bij Léanne of ouders weten dat Petra de tussenopvang 
doet naar de Brede School.  

Rob  afgerond 

Bevoegdheden MR inplannen op de agenda (w.o. het bekijken 
van de schoolgids) 

Sergio  Op de 
agenda 

Veiligheidsplan checken, volgende vergadering Rob  Op de 
agenda 
29/10 

De brief met de terugkoppeling van de enquête naar ouders 
toe, kunnen de ouders inzien in een koppeling naar de link  

Joke vraagt 
aan Rob 

 Afgerond 

December-uitvraag: welke onderwerpen willen ouders voor 
een themabijeenkomst 

Op de agenda  Op de 
agenda 
29/10 

Parro-app agenda punt. Kunnen ook de opvangcentra 
geïnformeerd worden 

Rob  
 

afgerond 

Uitbreiding van onderzoek van speelpleingedrag naar midden- 
en bovenbouw door upva-studenten 

Suzanne  Lopend 

Opruimactie in struiken bij plein door gemeente 
Vraag naar het plaatsen van basketbalpalen bij de gemeente 

Ellen  Nog geen 
reacie van 
gemeente 

Repaircafé: informatiebrief naar ouders op 7/10 
 
 
Informeren naar vrijwilligers bij Sire 
In de week van 15/10 werven bij de deur (uitvraag) 

Joke en 
Suzanne 
 
Sergio 
Oudergeleding 

 Mail 
gestuurd 
 
Sergio, Joke 
en Suzanne 
gaan kijken 
naar de vorm 

 

 

Volgende vergadering van dinsdag 17 december 19.00 u.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


