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Aanwezig vanuit school: Sabine Wirz  
Personeelsgeleding MR: Nathalie Plantinga 
Aanwezig vanuit ouders: Anouk Mennema (voorzitter MR), Romy Zwiers, Jos Runhaar, Ryanne 

van Sabben 
Afwezig:  Linda Janssen, Sabiene Kuiper, Karin Poldermans 
Notulist:  Ryanne van Sabben 
 
Opening en welkom 
 
Datum volgende vergadering via datumprikker. 
 
Agenda zoals rondgestuurd is vastgesteld. 
 
Kennismaken  
 
Goedkeuren verslag vorig overleg: 22 juni 2022 
 
Stand van zaken + mededelingen directie 
 
Notulen laatste vergadering. 
Statuten zijn doorgestuurd.  
Nieuwe statuten zijn vandaag ontvangen per mail. Verschil is niet groot, kleine aanpassingen. 
Getekend voor 3 jaar. 
Notulen goedgekeurd, de notulen gaat naar Monique, zij zet ze openbaar op social schools. 
 
Coronaprotocol  
Het protocol is uitgewerkt/ aangepast voor komend schooljaar. 
Het protocol van vorig jaar is nu uitgewerkt naar scenario’s.  
 
Pagina 4. Immuun aangepast, wanneer gaan deze regels in? 
Pagina 5. Leraren doen gezondheidscheck bij zichzelf. 
Is er rekening gehouden met de nieuwe lestijden. 
Gespreid buitenspelen hoeft niet.  
Uitzoeken = uitzieken, pag. 15 basisonline = googleclassroom.  
Wanneer blijft een klas thuis? Toevoegen bij algemeen. 
 
Na de aanbevolen aanpassingen zal de MR instemmen en zal de directie het protocol publiceren en 
over communiceren. 
 
Studietweedaagse  
De leraren hebben twee dagen hard gewerkt. 
Kennisgenomen van EDI (Expliciete Directe Instructie), een manier van lesgeven, didactisch model. 
Wens is om één lijn te volgen op de manier waarop de leerling iets aangeleerd krijgt. 
Daarnaast zijn de leraren met communicatie in de bre e dste zin aan de slag gegaan. 
 
Sabine heeft een workshop van ARBO meester (via auro) gevolgd. Zij gaat een RI & E plan opstellen. 
Hierin wordt in kaart gebracht hoe het is gesteld met veiligheid in het gebouw, veilige werksfeer etc.  
Waar loopt OBS de Zuidooster tegenaan? 
Plan van aanpak wordt gedeeld met de MR. PMR moet instemmen met de termijn waarop zaken 
opgepakt gaan worden. De MR heeft dit onderwerp geagendeerd voor januari.  
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De MR heeft gevraagd om aandacht te hebben voor het JOGG beleid en hoe om te gaan met 
lunch, traktaties ed. Aangezien lunch nu in schooltijd plaatsvindt, kan school hier ook op 
sturen.  
  
GMR – In verband met afwezigheid van Linda Janssen verschoven naar de volgende vergadering.  
 
MR 
 
MR Jaarplan is besproken. Er zijn wat punten toegevoegd: RI&E, Brood en spelen, 
schooltijden. En de vergadering van februari wordt verschoven naar januari.  
 
Zodra de data definitief zijn (via datumprikker) wordt het MR Jaarplan openbaar gemaakt. Voor 
november.  

 

 
Rondvraag 
 
Communicatie van school naar ouders met een mogelijke taalbarriere. Denk aan communicatie 
rondom schoolreisje (verzamel locatie, eten/drinken, trakteren, behandeling luizen etc.) 
Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de informatie goed wordt opgepakt door de ouders, ten 
behoeve van de kinderen? 

 

Kinderpostzegels? Waarom doet de Zuidooster hier niet aan mee? 
 

De MR heeft voor de volgende vergadering geagendeerd: Evaluatie Brood & spelen en nieuwe 
schooltijden. 

 

Actiepunten 
  

Actie  Wie Datum gereed 
RI&E Plan van aanpak Sabine Wirz Januari  
Aangepast Covid Protocol Sabine Wirz Zsm 
Jogg beleid Sabine Wirz Voor einde van het jaar  
MR Jaarplan Anouk Mennema november 
Jaarverslag 2021-2022 Jos Runhaar november 
Financieel jaarverslag 2021-2022 Anouk Mennema november 
Datumprikker voor vergaderdata Anouk Mennema 5 oktober 
Inplannen basisopleiding MR Anouk Mennema zsm 

 
 

 


