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Verslag MR-vergadering  
Datum: 11-11-2019 
 
Aanwezig: Gerben Schuyzeman (GS), Janet Vlemingh (JV), Cindy Beernink (CB), Irma Visser (IV), 
Rineke van der Leij (RvdL), Merijn de Vries (MdV - voorzitter), Mark Luesink(ML - verslag) 
 
Afwezig met kennisgeving: Geke Oosterbaan (GO) 
 
1. Opening en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten. Er wordt nog een nieuw punt aan de agenda toegevoegd. 

2. Notulen 30-09-2019 en actielijst 

Notulen 30-09-2019 zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst. Er wordt besloten om 
alle MR notulen binnen de ouderportaal te zetten, zodat deze alleen voor ouders van de 
Plattenburg zichtbaar zijn. 
 
MLu heeft de MR statuten rondgemaild naar de nieuwe MR leden. IV vindt het nog wel 
onduidelijk waar de MR allemaal instemming en advies over mag geven. 
 

3. Jaarverslag MR 2018-2019 

Het jaarverslag wordt besproken. Na enkele tekstuele aanpassing wordt het jaarverslag 
goedgekeurd. Deze worden op de website beschikbaar gesteld. 

 
4. Activiteitenplan MR 2019-2020 

 
MdV heeft het activiteitenplan aangepast. MR verkiezingen zijn dit schooljaar niet aan de orde. 
MdV licht het plan verder kort toe, waarna het wordt goedgekeurd. 
 
Het sponsorplan zal door ML nog een keer rondgestuurd worden. 
 

RvdL schuift bij de vergadering aan. 
 
5. Nieuws vanuit het team 

 
De laatste studiemiddag stond in het teken van referenties niveaus. JV zal dit in de volgende MR 
vergadering toelichten. 
 
Er wordt een pilot project opgestart met de app Parro om communicatie met ouders te 
verbeteren. De app zorgt voor een beveiligde verbinding en waarborgt de privacy van ouders. 
Ouders kunnen niet meer reageren op berichten. De pilot duurt een maand en wordt door 3 
leerkrachten getest. 
 
De recente staking heeft wel wat reacties, zowel positief als negatief, opgeleverd van diverse 
ouders.  
 

6. Reclame uitingen binnen de school 

 

Er wordt besproken over hoe de school omgaat met reclame uitingen. De aanleiding is een 

uitnodiging voor een sportkamp die aan het einde van het schooljaar is meegegeven aan de 

kinderen. 
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Binnen de Plattenburg is er afgesproken dat er; 

- Altijd een screening plaatsvindt door de directie. 

- Bij voorkeur geen folders worden meegegeven aan de kinderen. Dit wordt vaak als algemeen 

bericht in de nieuwsbrief geplaatst. 

- Uitingen met commerciële belangen altijd worden genegeerd.  

- Geen folders worden opgehangen, zonder overleg, bij de ingang van de school. 

 
7. Sponsoractiviteiten 

 

De MR geeft, na een brainstorm, de volgende ideeën mee aan de sponsorcommissie; 

 

- Schoolsportshirts 

- Omheining voor het pannaveld 

- Een nieuwe geluidsinstallatie 

- Een nieuw podium 

De personeelsgeleding zal binnen het team inventariseren of er nog andere ideeën zijn voor 

sponsoring. 

8. Nieuws vanuit de directie 

 
De Plattenburg gaat op zoek naar invaller voor Geke. Vanaf eind februari gaat ze met 
zwangerschapsverlof. 
 
Er is gestart met de groep van nul jarigen. Er zijn al 8 aanmeldingen binnen.  

 
9. Schoolplan 2020-2024 

 

Binnen de stichting is er begonnen om het koersplan 2020 - 2024 vorm te geven. IV en CB zijn 

namens de MR aanwezig geweest bij een speciale bijeenkomst voor de MR van alle scholen 

binnen de stichting. In december wordt hier een vervolg aan gegeven. 

 

Het koersplan zal als leidraad worden gebruikt voor het nieuwe schoolplan van de Plattenburg. 

 

10. Rondvraag 

CB: Op de bijeenkomst is een oproep gedaan voor de GMR. Op dit moment zitten er slechts 3 
leden in de GMR. Deze moeten wel besluiten nemen voor 300 leerkrachten. Dit is geen 
wenselijke situatie. Mlu vraagt de GMR om een stukje aan te leveren die we in de nieuwsbrief 
kunnen plaatsen. 
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Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 11-11-2019 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

1 Mailen MR-notulen voor op de website Mlu 11-11-2019 Ja 

2 Sponsorplan rondsturen Mlu 11-11-2019 Ja 

3 Bloemetjes regelen JV 30-09-2019 Nee 

4 Publicatie over speellokaal in nieuwsbrief  RvdL 11-11-2019 Nee 

5 GMR vragen voor nieuwsbrief MLu 11-11-2019 Ja 

 


