
 
 
MR-vergadering De Smelen (via Teams)  9-12-2020 
 

Opening 

Aanwezig zijn: Toni Kajbic, Dewi Kunstt, Karin van Dommelen, Patricia Vervetjes, Linda Bogaars, Christ Mandigers, 

Tanja Veraa en Ilse Theuws 

- Tanja is kandidaat-lid voor de MR, en sluit voor de eerste keer aan. 

- Ilse is 3e-jaarsstudent aan de PABO en maakt deel uit van de schooltijdencommissie. Zij sluit aan als 

toehoorder. 

 

Informatie uit de directie 

- Leon is positief getest op corona en ziek thuis. Ook een leerling uit zijn klas (groep 6) is positief getest, de 

ouders van de klasgenoten zijn op de hoogte gebracht. Christ heeft contact met de GGD over het vervolg. 

- De pannakooi op het schoolplein is gerealiseerd. Christ geeft aan dat de kosten erg zijn meegevallen, waardoor 

er nog een aardig budget over is voor vervanging van andere speeltoestellen. Na een ongeluk met een leerling 

is de glijbaan van het toestel voor de kleuters verwijderd, er komt in ieder geval een nieuw toestel voor de 

jongere kinderen. Twee leerkrachten zijn hiermee bezig. 

- Er is geen avond-activiteit met kerst, om het aantal haal- en brengmomenten te beperken. Wel wordt er op 17 

december overdag kerst gevierd op school. 

- In de lokalen zijn metertjes geplaatst om af te lezen hoe het met de ventilatie gesteld is.  

- Openstaande (niet gebruikte) posten in de begroting mogen niet doorgeschoven worden naar volgend jaar. De 

definitieve begroting volgt binnenkort.  

 

GMR-informatie 

Dewi heeft de mails van het GMR doorgenomen. Er zitten enkele voor de MR interessante punten tussen, zoals de 

aanpassing van het MR-reglement. Dewi geeft aan dat hij het verslag van de laatste GMR-vergadering nog niet heeft 

ontvangen. Dit is wel beschikbaar (Linda heeft het alsnog naar Dewi doorgestuurd). Christ licht toe dat er onderwerpen 

op de agenda stonden als de mogelijke uitbreiding van de vervangingspool, het vakantierooster en het 

vervangingsprotocol. De laatste komt nog terug in de GMR omdat er nog geen instemming is onder het personeel. 

 

MR-jaarverslag 

Leon heeft een concept-jaarverslag naar de MR-leden doorgestuurd. Dewi zoekt het vorige jaarverslag erbij (gemaakt 

door José), zodat dezelfde opmaak kan worden aangehouden. Eventuele opmerkingen en aanpassingen van de MR-

leden kunnen naar Toni, hij zal het jaarverslag verder oppakken en afmaken. 

 

Fietsenstalling 

Tanja geeft aan dat de fietsenstalling op het schoolplein veel te klein is, waardoor veel fietsen buiten de rekken op het 

schoolplein (soms tegen speeltoestellen aan) staan. Christ merkt op dat er eerder voorzien was in een grotere 

fietsenstalling, maar dat een deel van die ruimte gebruikt is voor een opberghok voor de karren van de kleuters en voor 

de vuilnisbakken. Christ heeft overleg gehad met Cindy, William en Patrick: het idee is om de moestuin aan de zijkant 

van de school te verwijderen, en deze ruimte te gebruiken voor een fietsenstalling. Hiervoor moet een hek verwijderd 

worden en moet een deel bestraat worden. Patrick pakt dit in het voorjaar op.  

 

 

 



Afzetgedrag ouders 

Tanja geeft aan blij te zijn met het éénrichtingsverkeer in de straat bij de kleine poort, maar ziet nog wel veel auto’s 

parkeren bij de gele streep. Dit is een hardnekkig probleem, veel ouders doen ook niets met de oproepen hierover in de 

Smelenderwijs en reageren vervelend als ze worden aangesproken door andere ouders. Christ zal dit bespreken met de 

wijkagent, mogelijk kan hij komen om te kijken, waarschuwen en eventueel bekeuren.    

 

Brigadiers 

Vorig jaar is besloten geen brigadiers meer in te zetten bij de oversteekplek op De Smelen, omdat er te weinig capaciteit 

was. Inmiddels heeft een betrokken ouder een nieuwe oproep gedaan, en zijn er 10 aanmeldingen binnengekomen. 

Hopelijk leidt dit tot voldoende bezetting door brigadiers. Op vrijdag 18 december om 12 uur vindt een instructie plaats 

aan de ouders en groep-8-leerlingen die willen brigadieren, door de politie. Het is de bedoeling dat de brigadiers na de 

kerstvakantie gaan opstarten. 

 

Verder is ook op initiatief van een ouder een verzoek ingediend bij de gemeente om op de oversteekplek een stoplicht te 

plaatsen (zoals die bij het Were Di).   

 

Schooltijdencommissie 

De schooltijdencommissie, bestaande uit Toni, Dewi, Karin en Ilse heeft overleg gehad  

(Leon was afwezig vanwege ziekte). Leon had wel ervaringen opgehaald bij collega’s,  

deze zijn besproken, evenals input die Dewi vanuit de BSO en TSO heeft gekregen. Uit  

de enquete onder de ouders kwam naar voren dat meer dan 50% voorstander is van een  

continuerooster, en dat 70% tevreden is met de schooltijden zoals ze zijn. De commissie  

gaat nog nader kijken naar verschillende scenario’s rondom een continuerooster (betreft  

m.n. de verantwoordelijkheid voor de kinderen in de pauze, en de inrichting/financiering  

hiervan). Christ heeft een contactpersoon van de TSO die graag mee wil denken, hij  

geeft de gegevens aan Dewi door.  

 

Rondvraag 

- De vorige keer is gesproken over een gezamenlijke map waarin MR-documenten opgeslagen kunnen worden. 

Patricia laat weten dat alleen met een Skozok-mailadres toegang te verkrijgen is tot Sharepoint, dus dat dat 

geen optie is. Ze gaat nog na of toegang te krijgen is met het mailadres van de MR, dit is namelijk wel van 

Skozok. Toni kijkt naar mogelijkheden in Teams of Dropbox. 

- Christ complimenteert Ilse met haar werk voor de schooltijdencommissie, en vraagt of ze genoeg input heeft 

gekregen om hiermee verder te gaan. Dat is het geval. 

- Christ informeert de MR-leden nog over het trieste nieuws dat een leerlinge van groep 8 een herseninfarct heeft 

gehad, en momenteel aan het revalideren is. De ouders en leerlingen van groep 8 en groep 5 (waar het broertje 

zit) zijn hierover ingelicht.  

- Tanja geeft aan graag lid te willen worden van de MR. Dat betekent dat Linda afscheid neemt. De taken van 

Linda moeten worden overgenomen, dit betreft: 

o Bijhouden MR-mailbox (wie gaat dat doen?): te vinden via www.skozok.nl – onder aan de pagina op 

webmail klikken. 

o Contactpersoon voor de GMR (Dewi): Linda heeft de wijziging doorgegeven bij de GMR. 

o Notuleren bij de MR-vergaderingen (Karin): na akkoord van de MR-leden gaat het verslag naar Stans 

om te laten publiceren.  

 

http://www.skozok.nl/

