
Notulen MR vergadering  - Maandag 14 januari 2019 om 19.00 uur   
 
Aanwezig: Ludo, Stephan, Peter, Diki, Melissa 
Afwezig: Lydia en Marjolein  
  
Agenda:  
 

1. Opening   
2. Vaststellen agenda  
3. Notulen van de vorige vergadering   
Melissa mailt Aleta het jaarplan en de notulen van vergadering 1 en 2 voor de 
website. 
4. Mededelingen uit het team  
Vanuit de bovenbouw is de vraag gekomen of we Parro kunnen bespreken in de 
MR. Melissa kreeg vrijdag een telefoontje van een collega en geeft voorbeelden van 
berichten die collega’s via Parro versturen. Dit wordt als werkdruk ervaren. We zien 
Parro als een medium voor informatievoorziening, voor het plaatsen van foto’s en 
het benoemen van activiteiten. De agenda wordt als handig ervaren. Er wordt veel 
op Parro geplaatst, voor ouders best lastig om alles bij te houden. De ruis van ’s 
ochtends verplaatst zich naar de chat van Parro.  
Voorstel: maken van een gedragscode voor Parro, wat is wel/niet gewenst. 
Bewustwording creëren. Doel van Parro helder maken en duidelijke afspraken. 
Melissa koppelt dit tijdens de studiedag terug naar collega’s en zij prikken een 
datum voor het schrijven van een ‘gedragscode’. Deze wordt naar de MR 
gecommuniceerd en daarna naar ouders.   
Landelijke staking: niet alle bonden adviseren om te gaan staken, ook de bond van 
directeuren adviseren tot niet staken. Salaris wordt niet doorbetaald bij staken. 
Staken is een individueel recht en je kunt als school dus niet 1 lijn trekken. Ludo 
peilt het team op de studiedag en communiceert dan naar ouders.  
5. Mededelingen uit de OV  
Geen mededelingen vanuit de OV. 
6. Is er een schoolbreed beleid ten aanzien van omgang met infectieziekten                                                                                                      
/meldingsplicht door ouders / melding aan inspectie. Hoe gaat Klimboom 
(SKO) hier mee om?  
Bij infectieziekten die gemeld worden door ouders controleren Marjolein en Miranda 
(IB) de gegevens bij de GDD. Als school volgen we de richtlijnen van de GGD.  
IB licht ouders in via parro en plakken de informatie en waarschuwingen op de deur. 
Ludo vraagt bij SKO na of ouders een meldingsplicht hebben.  
7. Eten en drinken tijdens continurooster 
De bouwen bespreken de afspraken over eten en drinken tijdens de 
informatieavond aan het begin van het schooljaar.  
8. Voorstel vakantierooster 2018-2019 
Voorstel is akkoord. Ludo informeert naar het vakantierooster van het voortgezet 
onderwijs ivm afwijkende meivakantie.  
9. Stukken GMR – er zijn geen stukken om door te nemen.  
10. Ingekomen en uitgaande post – geen inkomende post in de mailbox.  
11. Rondvraag / w.v.t.t.k – geen bespreekpunten. 
12. Sluiting  
Voor de volgende vergadering: HB protocol, ouder-kind gesprekken, verkiezingen 
nieuw ouderlid i.v.m. vertrek Marjolein.   


