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Verslag van de MR vergadering SBO Haagse Beek 

  
 
Aanwezig namens ouders: Wouter Blommers (voorzitter) 

Berbel Pothof-Korving 
   
Aanwezig namens de school: Conny Teljeur 
  Taco Haasdijk 
                                                       Jos Ghijssels 

 
Aanwezig namens de Directie:  Jos de Koning  (algemeen directeur)  

 
Afwezig met kennisgeving: Wil IJzereef 
Afwezig zonder bericht:  

 
1. Opening en vaststelling agendapunten 

 
2. Notulen van 11-10-2016  

             Deze worden goedgekeurd. 
            
 3.       Mededelingen: 
          geen 
    
 4.       Binnengekomen post 
 13-10-2016 Info MR 
             22-12-2016 Nieuwsflits GMR 
             24-01-2017 VOO Wed wijziging Medezeggenschap 
                                 Cursus Sociale Veiligheid op school 
             09-02-2017 VOO vergroot de kracht van de (G)MR 
             13-03-2017  Info MR tijdschrift 
             16-03-2017  Tijdschrift VOO 
             17-05-2017 Nieuwsflits en GMR jaarverslag 2016 
             12-06-2017 Magazine vereniging openbaar onderwijs 
             12-06-2017 uitnodiging symposium op 3 september 
 
             -Er wordt besloten dat binnengekomen post via de mail wordt doorgegeven aan   
              de MR leden, zodat zij zelf tijdig inzage kunnen opvragen bij Conny. 
            
             
 
 
 
 



 

 
 
 
 
5.         Eerste reactie verhuizing: 
            Jos de K: geeft aan dat de verhuizing voorspoedig is verlopen. Op de laatste  
            vrijdag voor de zomer vakantie is de laatste vacature alsnog vervuld.  
            Arti Ramkhelawan werkt fulltime en heeft groep 7, Veronique Visser vervult  BAPO  
            dagen en vrije dagen van collega’s. Zij werkt 3 dagen per week op school en volgt 
            daarnaast de schoolleiders opleiding. Marleen v.d. Holsteijn werkt 4 dagen per  
            week en heeft groep 3-4. 
            De eerste schoolmaandag was er een teamvergadering en werd er uitleg gegeven  
            betreffende de brandveiligheid en het op te volgen protocol. 
            De reacties van ouders en kinderen over de nieuwbouw zijn positief. De officiële 
            opening is op 21 september a.s. 
            Aandachtspunten betreffende de nieuwbouw is nog de klimaatbeheersing en  
            zonnewering 
           Berbel: De kinderen hadden de school al gezien en hebben dat als prettig ervaren. 
           Wouter: Is de school goed bereikbaar met openbaar vervoer? Er zijn talloze bus en  
           tramverbindingen in de directe omgeving. Het verkeer rond de school vormt op dit  
           moment nog een probleem. Hier moet nog goed naar gekeken worden. 
           Berbel: de ouderbetrokkenheid zal toenemen nu ouders hun kind naar de  
           klas kunnen begeleiden en daardoor direct contact met de leerkracht kunnen  
           hebben. 
 
6.        Communicatie beslissingen van school  omtrent leerlingen naar ouders. 
           Gescheiden ouders, die beide de ouderlijke macht hebben, zullen voortaan  
           beide via de mail worden geïnformeerd. Dit wordt in een protocol vastgelegd zodra  
           hier eerst juridisch naar is gekeken. De verantwoordelijkheid voor het doorgeven  
           van het juiste mailadres ligt bij de ouders zelf.  
           Conny zal haar collega’s vragen de ouders de mailadressen te laten noteren tijdens  
           De omgekeerde oudergesprekken.  
             
 
 
 7.        Vergader continuïteit en samenstelling MR 
            Wouter geeft aan nog 1 jaar het voorzitterschap op zich te willen nemen. Hij zal Wil  
             IJzereef vragen of zij dit jaar nog actief lid wil blijven in de MR. Aangezien er 
             het afgelopen schooljaar een aantal vergaderingen moesten worden afgezegd en  
             sommige leden van de MR volgend jaar niet meer beschikbaar zullen zijn  
             vanwege het feit dat hun kind dan de school zal verlaten, wordt er besloten een 
             brief uit te laten gaan op 11 september om nieuwe leden te werven. Jos de K zal  
             hiervoor zorg dragen. Wouter gaat een stukje schrijven over de oudergeleding van  
             de MR in het Nieuwsblad. 
             Meer ouders in de MR kan ervoor zorgen dat de vergader continuïteit kan worden  
             gewaarborgd.  
            Jos G: kan er ook na schooltijd worden vergaderd? Door werkende ouders en  
            volle agenda’s van het team zal dit mogelijk niet lukken. 
 
            Volgende vergaderdata: 
            Dinsdag 7 november 2017 
            Dinsdag 16 januari 2018 
            Dinsdag 13 maart 2018 
            Dinsdag 15 mei 2018 
            Dinsdag 19 juni 2018 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
8.        Rondvraag:  
           Berbel: Zij vraagt zich af of douchen na de gymles niet verplicht is. Als de groep  
           van haar zoon als laatste gymles heeft gehad voor het naar huis gaan, wordt er  
           niet gedoucht en zij vindt dat onhygiënisch. 
           Jos G reactie: dit betekent dat de gymles moet worden ingekort. Hij is zich ervan   
           bewust dat douchen na de gym zeer wenselijk is en zal kijken en overleggen of dit  
           toch niet mogelijk is. 
           Berbel: Kinderen moeten zelf hun schoolmelk ophalen in de keuken en dit gebeurt  
           niet altijd. Ouders betalen ervoor, maar de melk blijft staan. 
           Reactie: er zal worden gekeken of het rond laten brengen van de schoolmelk  
           geregeld kan worden. 
           Wouter: de fietsenstalling voor de kinderen is niet overdekt en afgesloten. 
           Reactie Jos de K : hier is geen geld voor beschikbaar. Fietsen die na schooltijd  
           zijn blijven staan worden door de conciërge in de afsluitbare fietsenstalling van de      
           leerkrachten gezet.  
 
 
 
9.       Sluiting    
              
              
 
              
 
 

 



 

 


