
 

AGENDA VERGADERING 

 

Locatie: school 
 

Datum: 29-9-2021 
 

Tijd: 16.00 uur 
 

Aanwezig: Daphne Schregardus, Patricia Stemerding, 

Marieke Lammers, Mariola Kroeze, 

Natasja Schoder en Eva van den Berg  

 

Agendapunten: 
 

- Notulen vorige keer 

-Terugkoppeling voor informatieavond gaat per brief. Dit gaat vrijdag bij de 

nieuwsbrief naar de ouders. 

-Klacht ingediend bij gemeente Zevenaar over verkeersveiligheid rondom de school. 

Dorpsraad gaat hier verder mee aan de slag. 

-Notulen worden vanaf nu openbaar op de website geplaatst. De link hiervan wordt na 

de vergadering ook in de nieuwsbrief geplaatst voor ouders. 

- Kennismaking met Eva 

Even kort voorstelrondje gedaan. 

- Overleg over vergaderingen rest van schooljaar omdat Eva niet op woensdag werkt. 

Volgende vergaderingen staan vanaf nu op dinsdagen van 18:00 tot 19:30 uur.  

- Bespreken opzet IKC raad en kernwaarden (zie bijlage in MR mail d.d. 28-9-2021)) 

IKC raad is mooi voor in de toekomst. Dit is alleen niet iets wat we (waarschijnlijk) op 

korte termijn kunnen verwezenlijken. Momenteel zijn we als team nog bezig met het 

opzetten van de missie/visie. IKC raad komt daarna. Het is ook mogelijk om alsnog 

losse MR en OC te behouden. Eva gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Het team is begin dit schooljaar samengekomen om het te hebben over de 

kernwaarden die we willen opstellen voor onze school. De kernwaarden waar we met 

het team op gekomen zijn hebben we besproken in de MR. De volgende studiedag 

gaan we hier mee verder. Vanuit ouders MR zijn nog punten aangegeven die 

meegenomen worden hierin. Zij gaan nog peilen bij ouders op het plein.  

Er wordt een oproepje geplaatst voor 2 ouders per groep die mee willen denken 

hierin. Samen wordt een moment gekozen om met elkaar hierover in gesprek te gaan. 

- Bespreken opzetten leerlingenraad 

Leerlingen kunnen en willen graag meedenken met wat er op school gebeurt. Dit 

willen we gaan opzetten met leerlingen van groep 5 t/m 8. Eva wil dit opzetten maar 

dit gaat niet lukken binnen nu en een paar weken. Dit wordt nog even op de langere 

termijn geschoven.  

- Aanvragen buitengewoon verlof 

We hebben het gehad over het aanvragen van buitengewoon verlof. De procedure van 

leerplicht wordt hierin gevolgd. 

 



 

- Rondvraag: 

- Hondenverbod: kort besproken hoe het hondenverbod op het plein tot stand is 

gekomen. 

- Hondenpoep rondom de school: Dorpsraad is bezig met het hondenpoep probleem 

in het dorp. Wellicht gaan er prullenbakken met zakjes komen. 

- Zwerfafval op het plein: We treffen veel zwerfafval aan. Wellicht gaan we met de 

kinderen opruimen rondom het plein: lessen eraan besteden. 

- Kort gesproken over de nieuwe corona richtlijnen. 

Voor de volgende vergadering: 

- Jaarplan bespreken (zie mail 28-9-2021) 

 

 


