
Notulen MR vergadering  
28 oktober 2021 
 
Schoolkrant 
Is in proces. MRI gaat de laatste puntjes op de i zetten. Naar de drukker of zelf 
printen?  
De schoolkrant is gemaakt in het atelier. Het was een goed succes. Fijn als MRI 
ook in het volgende atelier met de nieuwe leerkracht zou willen meehelpen.  
 
Traktatiebeleid: 
Er mag weer getrakteerd worden zoals eerder. De grote verjaardagskaarten 
gaan wel langs de klassen op schoolplein. Op Pallaes niet. Er wordt op beide 
locaties getrakteerd en wordt de jarige in het zonnetje gezet.  
 
Ouderbetrokkenheid 
Vanuit de ouders zijn er vragen over de ouderbetrokkenheid. Mogen ouders 
weer op het plein? Mogen ouders weer in de school?  
Gezien de coronamaatregelen en de besmettingen die weer oplopen wordt het 
beleid doorgezet zoals die op dit moment is.  

- Onveiligheid rondom de school: het verkeer rondom de school is onveilig 
en druk. Kunnen er wellicht paaltjes of borden komen? MSP pakt dit op 
via een app en aan gemeente. Samen met de ouders van de MR wordt 
dit verder opgepakt.  

 
Kampdag 
Altijd zelfde beleid op kamp. Alleen vorig schooljaar mesten alle bouwen 
improviseren. Hopelijk was dat voor een jaar het geval.  
 
Tuin Pallaes  
De tuin is gesnoeid en ziet er nu kaal uit, dit komt weer in bloei in de lente. 
MSP is bezig om met de leerlingraad het plein mooi te maken voor de 
leerlingen. Op 28 oktober is er samen gesproken met de leerlingen hierover.  
Budget komt uit verschillende potjes en door veel overleg bovenschools. Het 
nieuwe plan voor de tuin is nu niet samen bedacht met de leerlingen, maar wel 
goedgekeurd door de leerlingen.  
 
 
 
 
 



Punten vanuit schoolleiding: 
1. Verbouwing schoolplein: zal vanaf januari plaatsvinden. Dit is 

gecommuniceerd naar het team. Gaat voor overlast zorgen voor school, 
maar ook voor naaste buren. Hiervoor zal een buurtbrief worden 
verspreid.  

2. KSU heeft op 20 januari 2022 een studiemiddag gepland voor alle 
leerkrachten van de KSU. Het thema is Strategisch beleidsplan voor de 
komende 4 jaar. Dit betekent dat de school gesloten is vanaf 12.00u op deze 

dag. Het zou fijn zijn als er contact wordt opgenomen met de BSO om te bekijken wat 
deze hierin kunnen doen voor de ouders. MR stemt in.  

 
 

Topografie 
Het doel is leren leren. Andere versie hiervan? Martijn brengt dit in bij de 
werkgroep cultuur. 
 
Rondvraag 
Vanuit schoolleiding de vraag of het schoolplan duidelijk is.  
Het smoelenboek pakt DMO verder op.  
Socialschools verder uitbreiden, zijn er meer technische mogelijkheden? 
 


