
 
       MR Vergadering 
          
       Aan: leden MR vergadering 
       Datum 3-10-2022   
                                               Locatie: Locatie NB 
       Tijdstip: 19.30 – 21.30 

Aanwezig: Denise van Oirschot, Marieke 
Snoeks, Fieke van Leeuwen, Linda Evers, 
Neelke Ebben, Lucas Segers, Marieke Kuipers,     
Ilse Ebben en Jeanine van Antwerpen. 
Afwezig:  

     
    

NOTULEN 
 

1. Opening en vaststelling agenda  
Neelke en Jeanine sluiten online aan bij de vergadering. 

 
2. Overleg MR leden 19.30 – 20.00 uur:  

Het bezoek van Willem aan de MR op 1 november wordt later in de vergadering 
besproken. 
 
Er is geen ingekomen post. 
 
Bij de laatste GMR vergadering is het Veiligheidsplan van Best Onderwijs besproken. 
De MR dient elk jaar het Veiligheidsplan van de eigen school vast te stellen. 
Er is een nieuw Protocol Gewenst Gedrag (pest protocol). Dit wordt besproken. 
Vooral het digitaal pesten vindt plaats na schooltijd. Hierop heeft de school heel 
weinig zicht.   
Leerkrachten zijn getraind wat betreft Pedagogisch Tact. Dit zou toegevoegd kunnen 
worden aan het protocol. Deze scholing wordt aan elke nieuwe leerkracht 
aangeboden. 
De vertrouwenspersonen zijn wel bekend, ook bij de kinderen. De pest coördinator is 
niet bekend.  

 
3. Algemeen 20.00-21.00 uur 

 
Ontwikkelingen Aarlesche Erven: architect Niels Peters komt de tekeningen van het 
nieuw te bouwen gebouw presenteren.       
 
 



BVL 
We hebben het bronzen certificaat ontvangen. De school kan aan verschillende 
projecten deelnemen. Hierover zal de werkgroep BVL beslissen. 
Op beide locaties moet een verkeersouder aanwezig zijn vanuit die subsidie.  
Is er daadwerkelijk een meerwaarde voor de school en de verkeersveiligheid? Dit 
moet de commissie BVL uitzoeken. Anders kost het te veel tijd voor de school en 
levert het te weinig op. 
 
NPO gelden 
Als we de subsidie krijgen kunnen we die combineren met de NPO middelen voor de 
4 basisvaardigheden. 
 
Wat speelt er? 
Er zijn verschillende abonnementen afgesloten voor dagbladen om de leescultuur te 
verbeteren. Linda doet dit samen met iemand van de bibliotheek Eindhoven. 
 
De inschrijvingen voor de wandeling het beste van Naastenbest vallen nog erg tegen. 
Via de leerkrachten worden kinderen enthousiast gemaakt. 
Het aanmelden kan alleen digitaal, maar via de leerkracht kan men zich ook 
aanmelden. Morgen komt er ook een aankondiging in Groeiend Best 
 
Protocol gewenst gedrag 
Marieke neemt de aanbevelingen over en zal het protocol aanpassen. De MR 
verleent toestemming. 
 
Maatschappelijke functie van het schoolgebouw 
Dit levert soms ook een spanningsveld op. Hoe ver ga als school om kinderen te 
helpen met bv een boterham of een luchtbed voor het kamp. Het liefst wil je de 
ouders begeleiden om zelf hulp te vragen hierbij en niet als school het probleem op 
te lossen. Hierover wordt tijdens staf gesproken. 
 
Audit  
Afgelopen jaar is deze in april geweest. De volgende is in november gepland. We 
willen op dezelfde punten beoordeeld worden als vorig jaar, alleen dit keer op locatie 
Heivelden. De onderwerpen die aan bod komen zijn rekenen en betrokkenheid. 
 
Website en App (soort Klasbord) 
De website wordt gebouwd door een andere partij dan die het nu doet.  
De website is vooral voor nieuwe ouders. De app alleen voor ouders die al een kind 
op school hebben. De 2 opties zijn Klasbord of Connect (nu gebruikt door Partou). 

 
4. Overleg directie  

 
Marieke heeft een gesprek met Henk Nieborg om meer te weten over het proces 
rondom de Aarlesche Erven en  op welke punten de MR nodig is. 
 

5. Overleg MR leden vervolg  



  
De mail van Willem over het traject van Aarlesche Erven wordt besproken. 
 
Het is wel prettig als iedereen op 1 november fysiek aanwezig kan zijn. 
 
 

6. Sluiting / rondvraag   
Er zijn geen opmerkingen of vragen meer. 
 


