
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 18-10-2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Groenhouten
Aanwezig: Hobbit: Elsa, Erik, Selinde, Inge, Sylvia, Marsha Kompas: Wilbert, Franca,
Jolien
Afwezig: Maartje, Graham, Ilja

1. Opening vergadering, mededelingen
Inge opent de vergadering. We maken een voorstelrondje.

2. Samenwerking MR-Kompas

Wat betekent samenwerking voor jezelf als MR-lid?
Zoveel mogelijk samenwerken, hopen dat het goed gaat lopen, kloof kleiner maken, elkaar leren
kennen, zichtbaar zijn voor elkaar, praktisch wat kunnen we samen doen, zonder eigen identiteit te
verliezen, waar zoeken we verbinding en wat doen we apart. Elkaar opzoeken. Beleid, identiteit,
schoolontwikkeling waar heb je elkaar nodig en waar maak je andere keuzes, dit samen bespreken.
Misschien zelfs voortrekkers rol voor andere ouders.

Wat bindt ons?

Corona Beleid
Veiligheid
Pestprotocol
PBS
Alles rondom het gebouw en verbouwingen
samen ouderactiviteiten (informatieavonden)
taakbeleid
experts uitnodigen, cursussen (samen doen is financieel gunstiger)
Derde partij kinderopvang HumanKind ook vragen voor gezamenlijke afspraken. Wie hebben we
daarvoor nodig.

Vergaderdata op elkaar afstemmen, zodat we samen kunnen koffie drinken of even bij elkaar zitten.
Samen activiteitenplan maken.

In de vergadering van 1 Februari gaan we bespreken:
Hoe is de start in het nieuwe gebouw gegaan.
Veiligheid in algemene zin.
Agenda wordt gaandeweg aangevuld.

Later waarschijnlijk:
Brandveiligheid, vluchtroutes moet nog verder uitgewerkt worden.
RI en E (veiligheid fysiek en sociaal-emotioneel)
Tevredenheidsonderzoek is in november, dit is voor de leerlingen wat snel om al iets over het nieuwe
gebouw te kunnen zeggen, misschien kunnen we het als nulmeting zien en eventueel later nogmaals



vragen die over het gebouw gaan herhalen. Dingen die er voor het gebouw uitkomen kunnen we
misschien samen oppakken.
Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer ouders deze invullen.

3.  WVTTK/rondvraag
Wanneer mogen ouders kijken? In de IKC nieuwsbrief van volgende week komt er uitsluitsels over. MR
maken een plan voor kijkavond. Donderdag 10 tussen 17.00 en 19.00.  Maartje maakt een flyer. Aan
het eind van de route koffie en thee en de partytent (OR vragen en vragen wie wil meedenken over
de route en helpen uitzetten). Ook OR vragen of ze ook langs de route kunnen staan, 2 a 3 is
voldoende. Voor leerkrachten is het facultatief. Marsha neemt contact op met Myet, en speelt het door
aan Inge. Datumprikker eruit. Elsa en Wilbert informeren de BSO. Buurtbewoners worden ook
uitgenodigd door middel van een flyer. Kinderen kunnen flyeren. Maartje en Liselot vragen of 4
kinderen kunnen flyeren op dinsdag 1 november. Erik regelt stucloop (afzetlint is er nog) en
schilderstape.

4. Vergaderdata  van Hobbit en Kompas 2022/2023

woensdag 1 februari (met het Kompas)
woensdag 19 april (met het Kompas)


