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Verslag MR-vergadering  
Datum: 30-09-2019 
 
Aanwezig: Gerben Schuyzeman (GS), Geke Oosterbaan (GO), Janet Vlemingh (JV), Cindy Beernink 
(CB), Irma Visser (IV), Rineke van der Leij (RvdL), Merijn de Vries (MdV - voorzitter), Mark Luesink(ML 
- verslag) 
 
1. Opening en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten.  

2. Voorstellen en kennismaking nieuwe MR samenstelling 

Alle MR leden stellen zich aan elkaar voor.  
 

3. Notulen 18-06-2019 en actielijst 

Notulen 18-06-2019 zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst.  
 
MLu zal de MR statuten rondmailen naar de nieuwe MR leden. 

 
RvdL schuift bij de vergadering aan. 

 
4. Vergaderdata vaststellen 

Het komende schooljaar worden de MR vergaderingen op maandagavond om 19:30 uur 
gehouden. 
 
Jaarplanning; 

• 11 november 2019 

• 13 januari 2020 

• 9 maart 2020 

• 18 mei 2020 

• 15 juni 2020 
 
5. Nieuws vanuit het team 

 
De laatste studiedag stond in het teken van Projects for Learning. Hoe helpen kinderen hun 
leervermogen te ontwikkelen. 
 
De informatie middag is goed ontvangen. Leerkrachten, kinderen en ouders reageerden heel 
enthousiast. De opkomst was, net als vorig jaar, hoog. 
 
Gerry neemt op donderdag 17 oktober (14:00 – 14:30 uur) afscheid van de Plattenburg. JV regelt 
een bos bloemen vanuit de MR. 
 
De toiletgroepen zijn heel mooi opgeknapt! RvdL vult aan dat nu de toiletgroepen in de 
dependance worden aangepakt. 

 
6. Activiteitenplan MR 2019-2020 

 
MdV heeft een concept activiteitenplan gemaakt voor het schooljaar 2019-2020.   
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RvdL licht toe dat het streven is om voor het einde van het schooljaar het nieuwe schooljaarplan 
voor 2020-2024 gereed te hebben. Met het team zal o.a. worden gekeken of de huidige visie 
aangepast moet worden en hoe hier invulling aan gaat worden gegeven.   
 
ML zal het jaarverslag van de MR schrijven, zodat het in de volgende MR vergadering kan worden 
besproken. 
 
De rolverdeling binnen de MR wordt vastgesteld. MdV blijft voorzitter het komende schooljaar. 
ML zal als secretaris weer de verslaglegging verzorgen. 
 
MdV past het activiteitenplan aan, zodat het in de volgende MR vergadering kan worden 
besproken. 

 
7. Welke extra onderwerpen willen we dit schooljaar bespreken? 

 

De volgende punten worden toegevoegd aan het activiteitenplan; 

• Sponsor activiteiten 

• Reclame uitingen binnen de school 

• Betrokkenheid van ouders 

• Samenwerking MR - OR 

 
8. Nieuws vanuit de directie 

 
Kindernet wil graag starten met een groep van nul jarigen. Hierdoor verdwijnt de opslag van de 
Plattenburg. Als de gemeente het goedkeurt wordt er een mobiele schuur (8,5 x 4m) geplaatst. 
Dit wordt gefinancierd door Kindernet. Door het afnemen van de leerling aantallen (270 vorig 
jaar naar 258 leerlingen dit jaar) is het niet de verwachting dat dit tot een ruimte probleem voor 
de Plattenburg zal zorgen.  
 
Het (oude) speellokaal is ook nog steeds in gebruik door Kindernet. RvdL geeft aan dat het niet 
verplicht is om een speellokaal voor kleuters te hebben. De peuters bewegen buiten op het 
schoolplein. De MR verzoekt om dit nogmaals in de nieuwsbrief toe te lichten. 
 
Vanuit stichting IJsselgraaf is er een groep opgezet voor cognitief talentvolle kinderen. Op 
dinsdagochtend gaan deze kinderen (uit de groepen 5-8) naar basisschool de Huet. Vanuit de 
Plattenburg zijn nu 3 kinderen hiervoor aangemeld.  

 
9. Schooljaarplan 2019-2020 

 

Het schooljaarplan is besproken. Er zijn verder geen vragen vanuit de MR. 

 

10. Rondvraag 

Geen.  
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Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 30-09-2019 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

1 Mailen MR-notulen voor op de website Mlu 30-09-2019 Ja 

2 Jaarverslag MR 2018-2019 Mlu 30-09-2019 Ja 

3 MR statuten rondmailen MLu 30-09-2019 Ja 

4 Activiteitenplan 2019-2020 aanpassen MdV 30-09-2019 Ja 

5 Bloemetjes regelen JV 30-09-2019 Nee 

6 Publicatie over speellokaal in nieuwsbrief  RvdL 30-09-2019 Nee 

 


