
 
Notulen MR Basisschool de Mijlpaal 

 

Datum 7 september 2020 

Tijd 19.00u-21.15u 

Locatie Anderlechtlaan 1 

Aanwezig PMR: Marion, Sophie, Tineke en Thijmen 
OMR: Daniëlle, Malika, Memik en Priscilla 

Afwezig Nienke, Amira 

Voorzitter Daniëlle Rebel 

Secretaris Marion Dercksen 

Notulist Memik 

Aanwezig directielid: Bas van der Geest 

  
Voorstelronde 
 
Foto moment verschoven naar november wegens afwezigheid 1 ouder en 1 leerkracht 
 

1. Vooroverleg: 
Directeur heeft adviserende rol. Vooroverleg bedoeld om neutraal te overleggen als MR 
zonder dat directie daar bij is. 
 

2. Notulen 
Vastgesteld 
Er zijn namen vermeld in de notulen. Afspraak is dat dit niet gebeurd. Moet worden 
verwijderd. 
 

3. Actielijst 
Plattegrond; 
Feedback gekregen op plan voor twee pleinen. Financiering/subsidie tot 70.000 EUR per 
plein is afgewezen. Je moet aan een aantal punten voldoen. O.b.v. daarin vindt inschaling 
plaats. Niet de meeste punten gehaald onze school. 
Taakbeleid is nu rond waarin schoolpleinen zijn opgenomen. Yalp heeft goed geholpen met 
ontwerpen en op punten te letten. Helaas nog niet goed genoeg.  
De vraag is of we überhaupt in aanmerking komen voor financiering omdat school in groene 
wijk bevindt.  
Andere mogelijkheden? Schoolplein team moet nu verder oppakken, plan van aanpak. 
Elk jaar opnieuw aanvragen of loslaten en andere opties bekijken. 
Plan schrijven voor subsidie kost veel tijd. Maar met o.a. sponsorloop haal je 8.000 tot 
10.000 euro op. Plein opnieuw inrichten kost veel meer. 
2 november weer op de agenda; actiepunt 
 



 
Startcursus MR: nieuwe leden aangemeld. Wordt gegeven door VOO. Voor regio Amsterdam 
staat deze op 22 oktober as. 
 
Weghalen fietsrekken WP: nog steeds in uitvoering. In januari zetten op de agenda. 
 
Kwaliteitshandboek: wordt niet meer gebruikt. Sterk verouderd.  
Alle informatie staat in andere mappen en is voor iedereen beschikbaar. 
 
Gezonde voeding: komt weer in Praatpaaltje. 
Speelser maken; bijv recepten opnemen of plaatjes voor ideeën gezonde lunch 
Er zijn ouders die nog lastig vinden om gezonde lunch mee te geven. 
 

4. Post 
MR magazine 
 

5. Vergaderdata 
Vergaderingen staan allemaal op dinsdag en maandagen ivm afwezigheid van leerkracht op 
donderdag ivm cursus. Dit laatste is gewijzigd, nu wel beschikbaar op donderdag. 
MR leden mogen 1 keer afwezig zijn. 4 x maandag en 3x donderdag nu. 
 

6. Jaaragenda 
MR stemt in 
 

7. Jaarplan evaluatie 2019/ 2020 
MR stemt in 
 

8. Jaarverslag MR 
MR stemt in 
 

9. Corona onderwijs 
Iedereen met een kuch mag niet naar school komen 
Hoe dan met leerkrachten die thuis zitten met lichte klachten? Thuisonderwijs dan relevant 
Andersom niet; kinderen met lichte klachten krijgen geen thuisonderwijs, is niet te doen 
voor leerkracht. 
Kinderen kunnen gebruik maken van Gynzy als thuisonderwijs. 
Schoolbreed uitdragen. Komt in Praatpaaltje. 
 
Verplichting van school om GGD te bellen als drie kinderen per klas ziek zijn. Richtlijn. Maar 
bellen duurt te lang. Directie komt er niet doorheen. 
Kost veel werk. 
Gescheiden schooltijden wordt nog even aangehouden. 
Parkeeroverlast WP: 5 minuten eerder gaat deur open, er ontstaat parkeeroverlast. 
AL staat langer open. Idee om inloop van 5 minuten naar 10 minuten te halen.  
8.20 uur deur open; wordt over gecommuniceerd. 
 

10.  Jaarverslag GMR 2019 



 
11. Scholing nieuwe leden 

 
 

12. Praatpaaltje nieuwe leden 
Nieuwe leden stellen zich voor, leveren stukje aan bij secretaris. 
 

13. Personeel informatief: 
Intern is de functie van IB er ingevuld. 
Woordenschat coördinator functie staat vacant 
 

14. Rondvraag 
Waarom gaat deze vergadering zo vlot? 
De school staat op de rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


