
Agenda: 2 april 2020 

Aanwezig 

Erik, Mieke (voorzitter), Yvette, Monique. We werken met Teams 

Notulen: Johannet 

1. Opening, Vanwege corona crisis vergaderen we via teams. 

2. vaststelling van de agenda: Toevoeging: werken met dropbox. 

3. Notulen 6 februari 2020 goedgekeurd 

4. Mededelingen directie 

Terugkijken naar de coronasituatie, Monique stelt de vraag: Hoe wordt de 

communicatie naar ouders ervaren. 

OMR: Brieven van Monique worden als heel prettig ontvangen. Juffen zijn zoekende. 

Knap hoe er filmpjes worden gemaakt. Iedereen is trots op elkaar. 

Risicogezinnen zijn in kaart gebracht. Die worden begeleid door Monique en Gemma.  

Contact met ouders is goed. Opletten of we niet alleen de positieve geluiden horen.  

Nieuwe stof aanbieden is moeilijk. De verschillen worden groter door het onderwijs 

thuis. Overleg wordt gevoerd in het hele team en door de onderbouw en bovenbouw 

apart. De filmpjes die worden gemaakt zijn niet gelikt. We laten er een paar zien. 

Iedereen vertelt hoe het thuis gaat.  

,  

Er is een nieuwe schommel geplaatst op het schoolplein. 

5. Mededelingen PMR en traktatiebeleid 

Studiedag is niet doorgegaan. Daarom hebben we het schriftelijk nagevraagd.  

-Wat vind je van trakteren in de groep, Antwoorden zijn wisselend. Sommige vinden 

het erbij horen. Andere vinden dat het weg kan. 

-Is het tijd voor verandering: Iedereen staat open voor verandering.  

-Ideeën die los kwamen waren: langzaam invoeren (bovenbouw nog te laten 

trakteren), een cadeautje ophalen bij Bianca,  

-Andere traktaties: Kijk daar naar, en doe mee met gezondheid. 

Monique had een nieuw stukje voor de schoolgids. 

Waarom een traktatiebeleid ? Eén op de zeven kinderen in Nederland, oftewel een half 

miljoen jongens en meisjes is te dik. Nu al is drie procent van de kinderen zelfs zó zwaar dat 

ze daardoor problemen hebben met hun gezondheid. Alle reden om ons gezamenlijk in te 

zetten om de stijging van overgewicht bij steeds jongere kinderen tegen te gaan. Net als 

iedere ouder, willen ook wij als school dat het kind uitgroeit tot een gezonde volwassene die 

lekker in zijn of haar vel zit. De beste basis hiervoor is een gezonde leefstijl. Door de enorme 

hoeveelheid informatie van alle kanten en de overvloed aan keuze in de supermarkt, is soms 

niet meer te overzien, waar je als ouder en/of verzorger op het gebied van voeding goed aan 

doet. Trakteren in de klas. Voor kinderen is een verjaardag vaak pas compleet als er 

getrakteerd mag worden. Een traktatie is een extraatje dat hoort bij verjaardagen en 

vieringen. Een traktatie hoeft niet groot te zijn en moet ook niet al te veel calorieën bevatten. 

Op internet zijn vele voorbeelden van traktaties voor alle leeftijden te vinden. Ook zijn er 

websites, die aanvullende informatie geven over trakteren op school. Kijk ook eens op deze 

website: http://www.gezondtrakteren.nl/ 

Trakteren tijdens schoolfeesten en juffendagen. 

Tijdens onze schoolvieringen zoals sinterklaas, kerst, carnaval wordt hier door onze OV en 

team ook rekening mee gehouden. 



De mr staat open voor verandering en willen graag een duidelijk besluit. We bespreken het 

nog in een teamvergadering. Zodat we een gemeenschappelijk besluit te komen. Voor de 

nieuwe schoolgids. Achterban wordt bevraagd door Omr dmv een enquête.   

Redenen voor aanpassing traktatiebeleid: Sociale status, Traditie. Verspilling van eten, 

Gezondheid en allergieën 

6. Mededelingen OMR Geen 

7. Pestprotocol 

Het is een herkenbaar stuk voor de pmr, 

Omr: er mist nog een stukje cyberpesten. Monique zal het verwerken.  

Wij sturen nog aanwijzingen op in de typefouten 

8. Groepsindeling 2020-2021 

We krijgen 8 groepen. In dezelfde samenstelling als nu. 

De wensen van leerkrachten zijn bekend. 

In de meivakantie worden plaatjes gemaakt. 

9. Jaarlijks vaststellen MR statuut  

Gaan we opzoeken 

10. Johannet vraag bij Willian na of we een mr teams kunnen aanmaken. 

11. Rondvraag Mieke is de volgende mr vergadering aanwezig. We hebben ons er 

goed doorheen geslagen. Volgende vergadering 19.15 


