
 

Verslag MR 8 oktober 2019. 

Aanvang: 15.30 uur. Locatie: de Peppel. 

Aanwezig: Kim Peters, Mary Bisschop, Bartje de Gouw, Laura Tabak en Cisca van der Pluijm.  

-Opening. 
Toe te voegen punten:  
Continurooster 
Veel voordelen. Minder conflicten. Betere verkeersveiligheid. Het is goed te doen qua tijd.  
Een nadeel vanuit sommige leerkrachten. Pauze houden lukt regelmatig niet door incidentele 
wijzigen in rooster. Geen voorkeur voor het overnemen tijdens lesuren door Myrthe om de groep uit 
te gaan voor een pauzemoment. 
 
Verkeersveiligheid  
Vanuit de oudergeleding wordt aangegeven dat er bij het wegbrengen en ophalen vaak onveilige 
verkeersituaties ontstaan. Dit komt voornamelijk doordat mensen parkeren op ongeldige 
parkeerplaatsen. We willen ouders meer attent maken op de verkeersveiligheid en de 
voorbeeldfunctie die we samen hebben.  
Cisca gaat dit bespreken met de verkeerscommissie.  
 
Duurzaamheid 
Kunnen we samen nadenken over het scheiden van afval? Kunnen we de gemeente betrekken bij het 
gescheiden ophalen van het schoolafval. Kunnen we een beleid van de school hierop aanpassen?  
Cisca sluit later aan en geeft aan dat het zojuist bekend is geworden dat de school voortaan drie 
containers krijgen: plastic, papier en rest. 
 
Staking  
Eventueel komt er weer een staking op 6 november. We moeten eerst inventariseren wie er mee wil 
doen.  
 

-Taakverdeling en rooster van aftreden. 
In april moeten we kenbaar maken aan ouders en team dat Kim en Mary herkiesbaar zijn. En 
dat Bartje aftredend is. Bartje maakt het schema weer in orde.  
 
 



 

-MR reglement en MR statuut. 
De Peppel heeft deze zaken in orde. Alleen het aantal MR-leden passen we aan voor dit 
schooljaar.  
 
-Evaluatie nascholingsplan.  
Alles wat erop stond is uitgevoerd. Taakspel was het grootste onderdeel in dit 
nascholingsplan. De meeste leerkrachten hebben dit afgerond of ronden dit binnenkort af.  
 
-Bespreken plannen nieuwe schooljaar. 
Dit schooljaar zijn we met een rekentraject begonnen. Hiervan hebben we al een 
bijeenkomst gehad.  
Vanuit de GMR hebben we gesproken over het bundelen van kennis binnen de stichting. Hoe 
gaan we dit in het vat gieten? Gaan we een lijst opstellen van specialisten binnen de 
stichting? Kun je elkaar makkelijk bereiken? De Uniek middag kan hierbij ook een rol spelen. 
Tijdens deze middag kunnen we ook een manier vinden om kennis tussen leerkrachten uit te 
wisselen.  
 
- OV. 
Hoe gaat het met de ouderverenging van de Peppel? 
De OV draait goed. Er is een duidelijke taakverdeling. Ook tussen de leerkrachten en de OV-
leden. 
 
-Data vergaderingen. 
MR2: 17-12-2019   - 15:30u 
MR3: 10-03-2020   - 15:30u 
MR4: 19-05-2020   - 15:30u 
MR5: afscheid Bartje. Datum plannen we later. 
 
-Rondvraag. 
We hebben niks voor de rondvraag.  
 
-Afsluiting. 
 



 

 

 

 

 

 

 


