
Notulen MR-vergadering 24-01-2020 Locatie: Luchen Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur  

Aanwezig: Bas, Rianne, Vera, Stephanie, Marianne, Angelique, Annemie (toehoorder: Paul) 

Afwezig: Enneke 

AGENDA:  

1. Opening en vaststellen agenda.  
Annemie Martens (bestuurder PlatOO) geeft toelichting op de stand van zaken 
huisvesting. 
Op dit moment beschikt onze school volgens de gemeentelijke Verordening over 
voldoende vierkante meters in relatie tot het aantal leerlingen. Er is dus geen formeel 
recht op uitbreiding. De school moet het probleem zelf oplossen. Daarom is vorig jaar 
besloten om groep 8 Luchen over te plaatsen naar Centrum.  
Er wordt opnieuw een aanvraag ingediend voor uitbreiding. Dit moet voor 1 februari. 
De verwachting is dat de locatie Luchen verder zal groeien gezien het aantal huizen 
dat nog gebouwd wordt. Op korte termijn moet er iets gebeuren, ook als de 
verordening nog niet voorziet in uitbreiding. Het is verstandig om niet te wachten tot het 
moment waarop we het vereiste leerlingaantal hebben. Dan zijn we namelijk te laat. 
Het bestuur is al langere tijd hierover in gesprek met de gemeente. De gemeente heeft 
zorgplicht voor de huisvesting en begrijpt de urgentie.  
Op het gemeentehuis  wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing voor de korte termijn. 
Deze zal waarschijnlijk worden uitgewerkt in de vorm van noodlokalen in de nabijheid 
van de locatie. Het bestuur koerst op een oplossing per augustus 2020. Het is nog niet 
duidelijk of de gemeente die datum gaat halen. 
Daarnaast werkt de gemeente aan een oplossing voor de lange termijn. Er komt een 
nieuw Integraal Huisvestings Plan (IHP). De bestuurder komt op 10 maart 2020 terug 
in de MR met een update. 
 
2. Mededelingen.  
Volgende vergadering is verzet naar 10 maart 19.15 uur op locatie Centrum. 
3. Ingekomen post.  
4. De punten vanuit directie.  

● Instroom locatie Centrum  
   Om de natuurlijk onderinstroom constant te houden is het van belang dat we een 



goede samenwerking hebben met het het Peuterwerk. Zeker op Centrum is dat van 
belang omdat we daar geen peuterwerk meer in de school hebben. Er staan 
verschillende samenwerkingsactiviteiten op de planning. 

                     De MR doet de suggestie om daarnaast een open dag te organiseren.  
                     Dit punt komt tijdens de volgende vergadering terug. 

● Staking 30-31 januari 2020  
Staken is een individueel recht. Veel leraren hebben ervoor gekozen om deze keer 
wel te staken. Daarom zijn we genoodzaakt de school te sluiten. Morgen komt er 
een brief voor alle ouders.  
● Schoolplan 2020-2024  
    Er wordt een nieuw schoolplan opgesteld. Wil de MR betrokken worden met het  
    opstellen van het schoolplan? 
    Een halffabrikaat wordt in de MR bekeken. 
● Begroting 2020  
    Onderbouw krimpt. We weten niet waarop dat gebaseerd is. De komende twee  
    jaar zijn nu van belang. Volgend jaar krijgen we 0,4 FTE erbij.  

5. Vragen c.q. mededelingen vanuit de MR-geleding.  
6. Vragen vanuit de OR.  
7. Vragen c.q. mededelingen vanuit het team.  
8. Notulen.  
9. (G)MR :  
10. Rondvraag en sluiting.  
● Seksuele voorlichting op school? Pilot bovenbouw is besproken. Zij vinden dat we dan 

een pilot door de hele school moeten doen. We nemen het op in het Schoolplan 
2020-2024.  Bovendien is het bijzonder lastig in te passen  in het programma van dit 
schooljaar. En dan starten we in schooljaar 2020-2021 (najaar onderzoek en voorjaar 
eerste pilots). 

● Reglement MR: er staat in dat als iemand stopt voordat het termijn voorbij is dat de 
opvolger voor het termijn opvolgt. Het is beter om dit aan te passen. Zodat een nieuw lid 
ook blijft voor een volledig termijn. Marianne past dit aan.  

● Link naar het Snipke heeft 1 keer op Klasbord gestaan. Ouders waren daar enthousiast 
over. Daarna is dit niet meer gebeurd. 3 groepen krijgen we niet gekoppeld aan onze 
school. Het Snipke is daarna minder gelezen/geopend dan voorheen. Dat is de reden 
dat we daarna de link niet meer op Klasbord gezet hebben. 

● Er ligt veel poep op de stoep op de route naar de gymzaal. Vera heeft dit gemeld bij de 
gemeente. Er rijdt een poepzuiger rond, maar die kan het niet bijhouden. School mag 
een actie opzetten als we hier extra aandacht voor willen vragen bij buurtbewoners.  
Op de route naar de gymzaal missen we een zebrapad. De gemeente neemt contact op 
met de school. Zodat wij dit op de juiste manier aan kunnen vragen. Gemeente heeft 
beloofd contact op te nemen met school mbt de mogelijkheden tot een veilige route van 



Luchen naar gymzaal. Dit is echter niet gebeurd. Marianne zal hierover contact 
opnemen met de betreffende wethouder. 

● Groep 6 Luchen wil een Pilot starten om weer te fietsen naar de gymzaal. Als er 
voldoende ouderhulp is kan dit.  

 

Volgende vergadering: 10 maart C 12 mei L 30 juni C  

Pagina 1 van 1  


