
 
 

 
Notulen 12 november 2019 
Tijd:   16.00u 
Aanwezig:  Haluk, Fadoua, Seher 
  Karin, Maike, Wendy de K., Wendy van R., Wijnand 
Afwezig: Saïd (m.k.), Nurcan 
 
 
Actielijst 
 
Wat Wie Uiterste 

datum 
Acties   
Iedereen levert vooraf ideeën aan hoe een (groot) deel van 
het MR-budget te besteden aan de school of leerlingen. 
Toelichting: we kunnen er van uit eten gaan, of we besteden 
het rechtstreeks aan de kinderen. Het laatste lijkt iedereen een 
goed idee. 

allen 1 week 
vantevoren 
uiterlijk 

   
Openstaande agendapunten   
Taakverdeling MR; wie meldt zich voor voorzitterschap?  
Haluk 
Nurcan? 

  

Zittingsschema zie agenda 17-09   
   
Onbehandelde agendapunten Nvt  
   
Overige afspraken / beslissingen / mededelingen: 
Mededelingen:  

 Staking (Rotterdamse besturen) was een grote opkomst. De belangrijke punten van de 
staking (kwaliteit onderwijs, lerarentekort, werkdruk en salaris) hebben in elk geval 
gezorgd dat er weer gesproken wordt. Deze staking kwam niet vanuit de bonden maar 
vanuit de mensen zelf. Het echte succes is afwachten.  

 15 november = studiedag onderwijsinhoudelijke zaken (spelend leren, onderzoekend & 
ontwerpend leren, begrijpend lezen) en IPB. 

 De woning naast de school is zo goed als klaar; dan kan Amalia starten met de BSO. Bij 
voorkeur 18 november. Overdag zit (nu) Frontline er; laagdrempelige hulp bij zorg, 
armoede, etc. De woning wordt zoveel mogelijk gebruikt. Onze opvang (bso) gaat 
gewoon door. 

 Fruit uitgereikt vanuit school van een ouder (tegen betaling). Elke bouw heeft een eigen 
bouw. Het is bestemd voor kinderen die zelf niets bij zich hebben. School had tegelijk 
zich al aangemeld voor het Europees fruitproject voor 20 weken. De andere regeling 
stopt tijdelijk. Zo wisselend we de regelingen af.  

 De valentijnschool is uitgekozen voor een Groen-Blauwschoolplein (Groen, gezellig en 
gezond). Je krijgt 80.000 euro om een plein volledig te laten ontwerpen en realiseren. 
Ouders (ook vanuit de wijk) en leerlingen moeten betrokken worden. Het schoolplein is 
na schooltijd van de wijk. 80.000 is zo op. Er komen heel veel kosten bij (denk ook aan 
kosten voor het afvoeren van materialen/stenen, etc.). Ook beheer en onderhoud moet 



van het budget gebeuren.  
Vanuit visie school: leerrijke omgeving in de buurt van de school creëren. Kinderen 
kunnen dan ook spelen en leren tegelijk.  

 Rico Verhoeven komt begin 2020 naar school om sportlessen te geven.  
 
Personeel:  

 Hélène (Intern Begeleider 3/4) is benoemd als adjunct op de Laurens Cupertino, na de 
herfstvakantie weggegaan. 

 Jennifer B. (Lio’er van Wijnand) is klaar met opdrachten en wacht tot ze haar Lio mag 
lopen. Ze valt voorlopig in bij verschillende groepen.  

 Manon komt eind november terug van zwangerschapsverlof. Ze krijgt geen eigen 
groepen maar losse vaste dagen.  

 Anita start na haar zwangerschapsverlof na de kerstvakantie 
 Guendoline start na haar zwangerschapsverlof na de voorjaarsvakantie 
 Marcia (Dolfijn) krijgt binnenkort een ingreep en wordt vervangen zolang nodig 

 
Op/aanmerkingen schoolgids/schoolplan: geen. 
 
Educatief partnerschap:  

- Ontwikkelgroep zoekt (2 of 3, max 4) ouders om een platform te vormen. Eventueel via 
de MR, of je hebt iemand ander in gedacht.  
Ouderportaal (parnassys) zal 1 van de eerste punten zijn die besproken wordt en 
waarvoor een plan gemaakt wordt. Eerste vergadering 26-11 om 15.30u. Dan worden 
doelen besproken.  

 
Rondvraag:  
Fadoua: Is er een schoolopleider en wie is daar verantwoordelijk voor? Ja. Dat is Wendy de K. 
In het schoolplan staat een onderdeel IPB. Voor vakdocenten loopt het soms anders.  
 
 
 
 
 
Resterende vergaderdata schooljaar 2019-2020: 
14-1, 17-3, 12-5, 30-6  
 


