
 

1/3 

 
 
Notulen MR-overleg 10 september 2020 
 

Aanwezig: Ivo Aarninkhof, Cobi oude Hesselink, Kirsten Waanders Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink,  
 Lisanne Wolbert 
Notulist:   Dorien Haverkort (notulist 10 september)  
Gast:   Gerben Ottink en Jasper Diele(vanaf agendapunt 6) 
 
 

MR-vergadering 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Ivo Aarninkhof opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
  

2. Notulen en actielijst vorige vergadering 
Notulen zijn goedgekeurd, actielijst is aangepast.  
 

3. GMR 
Geen punten van Ellen doorgekregen. Ivo neemt contact op met Ellen hoe we dit voortaan gaan communiceren.  
 
 

4. Jaarplan MR 
Standaardjaarplanning blijven we aanhouden. Extra punten; veiligheid rondom school (vergadering 5). Sociale 
veiligheid inclusief social media.  
 

5. Brede brainstorm 
Geen punten 
  
 

MR-vergadering met directie 

 
6. Opening MR-vergadering met directie 

Ivo heet de directie van harte welkom.  
 
 

7. Notulen MR-vergadering  (deel waarbij directie aanwezig was) en actielijst 
De notulen worden akkoord bevonden. 
 
 

8. Mededelingen directie 
De school heeft een rustige start gehad, behalve het punt corona blijft veel tijd kosten. We hebben nog geen 
problemen wat betreft inval omdat niemand ziek is.  
Culturele uitjes gaan door wanneer alleen de eigen school aanwezig is.  
Luchtkwaliteit is op orde. Komende week worden er metingen gedaan. Rapport wordt gedeeld.  
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9. 1 Pagina plannen 
In de kalender staan de paginaplannen. Deze worden niet altijd door ouders gelezen.  
De plannen zijn gerelateerd aan Leader in Me, eigenaarschap bij kinderen is heel belangrijk.  
 
 
 

10. Budget speelse belijning 
Komt terug in het leerlinglighthouse team 
 
 

11. Rondvraag 
Hoe komen uitjes tot stand? 
Er worden uitjes aangeboden door de gemeente en de school kijkt welke uitjes worden gedaan.  
Jaarlijks zijn er ook voorstellingen van bijvoorbeeld de bibliotheek.  
Soms zijn er ouders die werken bij een bedrijf waar de leerlingen op bezoek kunnen komen.  
 
 
 

12. Sluiting 
Ivo bedankt iedereen en sluit de vergadering.   
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Bijlage: Actielijst MR-overleg 
 
 

Beschrijving Actie Aanhouden/uitgevoerd 

 

Link MR-evaluatiepunten delen, Coby en Kirsten proberen de 
link uit 

 

Coby Kirsten 
 

sept/okt 2020 
 

   

Rookvrije schoolplein en borden rookvrije generatie Gerben sept/okt 2020 

 
Start aanpassing situatie Kiss & Ride strook en 
evaluatiemoment vastleggen met verkeersambtenaar 
gemeente Dinkelland. Situatie loopt vast wat betreft 
bekostiging hekje verplaatsen. Gerben mailt even naar Ivo, en 
Ivo stuurt dit door naar Ben Blokhuis (wethouder)  en Jan 
Groot Rouwen (dorpsbelang) 
 

 

Gerben/Ivo 
 

sept/okt 2020 
 

Google in de klas (AVG). Jasper geeft door aan 
aanspreekpunt AVG Konot.  

Jasper sept 2020  

GMR; informeren wat betreft belangrijke informatie bij Ellen. 
Hoe gaan we dit doen het komende jaar.  

Ivo sept 2020 

   

 


