
NOTULEN MR-VERGADERING- MAANDAG  11 November 2019 

Aanwezig: Evert-Jan Bosch, Bas Dubbeldam (deels aanwezig), Wiepkje Ouwendorp, Frank Vervoorn, 

Jacoline den Hertog  

 

Mededeling van uit de GMR 

Verder geen bijzonderheden vanuit de GMR. Als tip gaf de GMR mee: Als MR zou je meer kunnen 

samenwerken door bijvoorbeeld één keer per jaar gezamenlijk te vergaderen met de Identiteit 

Commissie.  

Wat ter tafel komt 

Concept reglement van MR wordt door Wiepkje opgevraagd, voor met name aanpassing 
zittingstermijn, aantal leden van de MR 

Goed om de MR weer onder de aandacht van de ouders te brengen. Vragen of ouders punten 
hebben waar de MR over na moet denken. 

Als MR vragen we inzage in de financiën van de school. 

Hoe komt de Identiteit commissie aan leden? Zij houden een schriftelijke jaarvergadering. De 
kandidaat wordt voorgesteld aan de Houtense leden van Educatis. Deze plaats zou ook vervuld 
kunnen worden door een ouder van de CGK of uitbreiden met een lid. 

 

Verkeer rondom onze school 

Als MR willen wij er ons hard voor maken om een veilige verkeerssituatie te creëren voor onze 
kinderen en hun ouders/verzorgers.  

We krijgen een school als buren, daar door wordt het drukker. Hier moeten afspraken en 
waarschijnlijk aanpassingen voor komen. Het overleg met de gemeente gaat moeizaam. 
Eénrichtingsverkeer in het gebied rond de school is wenselijk. Voetpad en fietspad liggen eigenlijk 
verkeerd. Beter was het geweest dat het voetpad aan de kant van de school had gegrensd. Op het 
fietspad mogen ouders niet wachten met (bak)fietsen. Wat op dit ogenblik weer gebeurd. Hierdoor 
ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties. 

Wij willen contact opnemen met Kids Lodge, Montessori onderwijs voor een pakket aan maatregelen 
om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Bas doet verslag van het overleg op 25 november met de directeur van Kids Lodge en de gemeente. 

 

Actiepunten: 

 Reglement van MR wordt aangevraagd en aangepast door Wiepkje 

 Aangepaste reglement plaatsen op de website 

 Leden van de MR veranderen op de site van de MR door Jacoline 

 Bas vraagt het mailadres van contactpersoon van de MR van de Montessori school en van 
Kids Lodge.  


