
Uit	  de	  MR	  ,	  2015,	  nummer	  3.	  	  

Om	  ouders	  beter	  te	  informeren	  over	  wat	  er	  zoal	  besproken	  wordt	  op	  de	  maandelijkse	  MR	  
vergadering,	  wordt	  na	  de	  maandelijkse	  MR	  vergadering	  een	  verslagje	  op	  de	  website	  geplaatst.	  De	  
belangrijkste	  punten	  die	  specifiek	  voor	  ouders	  van	  belang	  zijn	  worden	  hier	  nader	  uitgelicht.	  

Verslag	  van	  de	  MR	  van	  20	  april	  

Kinderboerderij	  

Er	  is	  gesproken	  over	  kinderboerderij;	  met	  het	  vertrek	  van	  Erna	  komen	  er	  nieuwe	  mogelijkheden	  voor	  
invulling	  van	  een	  vakmedewerker	  natuur.	  Voorop	  staat	  dat	  de	  lessen	  natuur	  naar	  een	  hoger	  plan	  
geCld	  gaan	  worden.	  	  Hiermee	  wordt	  de	  natuurpijler	  van	  de	  WP	  weer	  een	  echte	  steunpilaar.	  Dit	  alles	  
zou	  budgetneutraal	  kunnen	  gebeuren.	  De	  MR	  geeJ	  instemming	  om	  e.e.a.	  uit	  te	  werken.	  	  

MR	  en	  GMR	  vergaderingen	  2015-‐2016	  

Jeroen	  Goes	  overhandigt	  een	  lijstje	  met	  de	  belangrijkste	  data	  wat	  betreJ	  MR	  en	  GMR	  
vergaderingen	  die	  in	  ieder	  geval	  moeten	  plaatsvinden.	  Margot	  en	  Madelon	  maken	  
een	  voorzet	  voor	  de	  vergaderdata	  van	  volgend	  schooljaar.	  

Fotobeleid	  WP	  

Het	  achterliggend	  document	  inzake	  fotobeleid	  op	  de	  WP	  wordt	  besproken	  en	  goedgekeurd.	  Dit	  
document	  is	  er	  om	  ouders	  te	  informeren	  over	  foto’s	  die	  van	  hun	  kinderen	  gemaakt	  worden	  op	  school	  
Cjdens	  lessen,	  buitenspelen	  etc.	  

Vakan@edagen	  en	  Studiedagen	  2015-‐2016	  

De	  Jaarkalender	  inzake	  vakanCedagen	  en	  studiedagen	  die	  gepland	  moeten	  worden	  voor	  volgend	  
schooljaar	  wordt	  doorgesproken	  en	  de	  MR	  geeJ	  haar	  wensen	  door	  inzake	  de	  planning	  van	  de	  
studiedagen;	  rond	  Pasen,	  liefst	  hele	  dagen	  daarnaast	  graag	  studiedagen	  gelijk	  met	  het	  VO.	  Deze	  
wensen	  worden	  door	  de	  schooldirecCe	  meegenomen	  bij	  de	  besluitvorming	  hierover.	  

De	  Avondvierdaagse	  

Nogmaals	  is	  de	  Avondvierdaagse	  uitgebreid	  onderwerp	  van	  gesprek	  geweest	  in	  de	  MR.	  Naar	  
aanleiding	  van	  het	  besluit	  om	  de	  Avondvierdaagse	  niet	  meer	  als	  WP	  te	  lopen,	  hebben	  een	  aantal	  
ouders	  hun	  ongenoegen	  kenbaar	  gemaakt	  mondeling	  of	  per	  mail	  ten	  aanzien	  van	  dit	  besluit.	  Hierop	  
heeJ	  de	  schoolleiding	  deze	  ouders	  uitgenodigd	  voor	  een	  gesprek.	  Uitkomst	  van	  het	  gesprek	  was	  dat	  
Jeroen	  Goes	  het	  besluit	  wilde	  heroverwegen.	  	  En	  Jeroen	  vroeg	  ons	  in	  de	  MR	  vergadering	  van	  vandaag	  
hetzelfde	  te	  doen.	  

De	  MR	  bestaat	  uit	  acht	  leden	  die	  ieder	  op	  persoonlijke	  Ctel	  kunnen	  stemmen.	  Elk	  van	  die	  leden	  
probeert	  daar	  zo	  integer	  mogelijk	  vorm	  aan	  te	  geven.	  Dus	  hebben	  wij	  besloten	  om	  via	  een	  enquête	  
per	  mail	  de	  mening	  te	  vragen	  van	  alle	  WP-‐ouders	  hoe	  zij	  staan	  tegenover	  de	  Avondvierdaagse.	  



Aan	  de	  hand	  van	  de	  uitkomst	  van	  die	  reply’s	  zullen	  wij	  als	  MR	  besluiten	  of	  wij	  bij	  ons	  besluit	  blijven	  of	  
dit	  zullen	  heroverwegen	  

Rookbeleid	  

Onderwerp	  is	  roken	  	  op	  	  het	  schoolplein	  door	  ouders	  en	  hoe	  dit	  te	  voorkomen	  zonder	  belerend	  te	  zijn	  
of	  te	  moeten	  handhaven.	  Er	  is	  geen	  rookbeleid	  op	  school.	  Het	  VO	  van	  de	  WP	  heeJ	  het	  predikaat	  
“Gezonde	  school”	  en	  derhalve	  mag	  er	  daar	  op	  het	  schoolplein	  niet	  	  gerookt	  worden.	  Besloten	  wordt	  
om	  uit	  te	  zoeken	  wat	  qua	  wetgeving	  over	  roken	  op	  scholen	  bestaat	  en	  hoe	  dit	  zich	  verhoudt	  met	  de	  
Arbowet.	  

Skoolmates	  

Werken	  met	  skoolmates	  valt	  tegen,	  	  school	  is	  niet	  tevreden	  over	  de	  service	  van	  de	  fabrikant	  en	  ze	  zijn	  
niet	  huJerproof.	  

Gezien	  de	  uitgebreide	  discussie	  over	  de	  Avondvierdaagse	  blijven	  een	  aantal	  punten	  voor	  de	  volgende	  
vergadering.


