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Verslag van de MR vergadering SBO Haagse Beek 

  
 
Aanwezig namens ouders: Wouter Blommers (voorzitter) 

Berbel Pothof-Korving 
  Wendy Boxhoorn (nieuw lid) 
Aanwezig namens de school: Conny Teljeur 
  Taco Haasdijk 
                                                       Jos Ghijssels 

 Aanwezig namens de directie:       Jos de Koning  (algemeen directeur)  
 Afwezig met kennisgeving:              Nico Westdorp (nieuw lid) 
 Afwezig zonder bericht:                   Wil IJzereef 
 
1. Opening en vaststelling agendapunten 

Aangezien het jaarverslag door de voorzitter per abuis niet naar de leden is 
toegestuurd, wordt dit een agendapunt op de volgende vergadering. Dan staat 
echter ook de begroting op de agenda. Beide nemen veel tijd in beslag. De leden 
worden daarom verzocht het jaarverslag tijdig te lezen en vragen /opmerkingen 
voorafgaande aan de volgende vergadering schriftelijk toe te sturen naar J.de 
Koning, dit om tijd te besparen. 
Wouter neemt met Wil IJzereef contact op met de vraag of zij dit schooljaar nog 
actief wil deelnemen aan de MR. 
 

2. Notulen van 05-09-2017 
             Deze worden goedgekeurd. 
           Er wordt tijdens de vergadering nog teruggekomen op de punten melk  
           drinken en douchen op school. 
 
3. Mededelingen: 

- Jos G: er zijn door de werkgroep “Buitenspelen” voorstellen gedaan naar het team.  
Dit om ervoor te zorgen dat het spelen tijdens de pauzes beter verloopt. Het 
speelterrein is kleiner, minder overzichtelijk en we hebben meer leerlingen.  
De voorstellen moeten nog in een teamvergadering worden besproken. 

- Jos de K: hij gaat in overleg met K.D.C. Bamboe om te kijken of ook wij gebruik 
kunnen maken van het sportterrein aan de overkant van de school tijdens de 
pauzes en de daar bij behorende spelbegeleiding. 

     -    Jos de K: het S.O.P.(school ondersteunings plan) verloopt. Deze was 4 jaar  
          geldig.  Hij verzoekt de MR leden de nieuwe S.O.P. te lezen en bij akkoord  
          zal Wouter deze namens  de MR ondertekenen voor goedkeuring. Voor  
          vragen/opmerkingen  hierover kunnen de leden deze toesturen naar  
          J. Willems (adjunct directeur). 
    



 

 4.       Binnengekomen post 
  geen 
 
5.    Voorstellen nieuwe leden: 

    Wendy Boxhoorn, moeder van Jaimy uit groep 8, geeft aan lid te willen worden van 
    de oudergeleding in de MR. Zij laat zich over de inhoud informeren door zowel Jos  
    de K. als Wouter.  

- Wouter gaat een stukje schrijven voor in de nieuwsbrief om nieuwe MR leden te 
werven. 

- Wendy gaat haar contacten met andere ouders eveneens gebruiken om nieuwe 
MR leden te werven. 
Bijna alle ouders die nu deelnemen in de oudergeleding van de MR stoppen 
hiermee omdat hun kind aan het einde van dit schooljaar de school verlaat. 

 
6.     Melk en douchen: 

    Er zijn maar weinig kinderen op school die schoolmelk drinken.  
 -  Berbel: zij betaalt voor schoolmelk voor haar zoon, maar constateert dat Tristan    
    die niet krijgt.  
-   Wouter: zijn zoon was uitgeschreven voor schoolmelk (inmiddels opnieuw  
    ingeschreven), maar kreeg in tussentijd wel schoolmelk, mogelijk die bestemd was 
    voor Tristan. Op de uitdeling van de schoolmelk zal door de  
    leerkracht/administratie/conciërge worden toegezien. 

- Berbel: na het laatste lesuur gym wordt er niet altijd gedoucht vanwege 
drukte/tijdgebrek. Berbel vindt dat onhygiënisch en wil dat haar zoon dan toch 
doucht.  

- Jos G: hij zal samen met de betreffende leerkracht erop proberen toe te zien dat er 
kan worden gedoucht en dat de kinderen toch op tijd kunnen worden opgehaald. 

- Berbel: wat houdt keuze gym in op vrijdagmiddag? 
- Jos G: de kinderen van groep 8a en 8b mogen op vrijdagmiddag kiezen of zij het  
- laatste uur willen gymmen of in de klas willen blijven.                                                                                                

             
7.     Rondvraag: 

           Geen 
 
 
            Volgende vergaderdata: 
 
            Dinsdag 16 januari 2018 
            Dinsdag 13 maart 2018 
            Dinsdag 15 mei 2018 
            Dinsdag 19 juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
              
 
              
 
 

 



 

 


