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Item Omschrijving Wie 
01 Opening 

 
Peter 

02  Vaststellen Peter 
02 01  Notulen 

Geen opmerkingen. Notulen van de vorige vergadering zijn 
hierbij vastgesteld en worden gepubliceerd. 

Allen 
Peter 

02 02  Agenda 
Agenda en notulen (indien openbaar) op website publiceren. 
Geen aanvullende agendapunten 

Allen 

05 Informatie vanuit school Huub 
05 01 Verkeer. 

Verkeerswerkgroep. (Anja van Hoek, Karin van Hoek, Mw. 
van Schie, Merlyn).  

 Streetwise verder uitvoering zal via deze werkgroep 
plaatsvinden 

 Verkeerstuin. 
Het Rood-Groenproject is aangevraagd. Twee dames 
hebben de verkeerssituatie mede geanalyseerd. Vanuit VVN 
(Veilig Verkeer Nederland) voor onder-midden bovenbouw. 
De school gaat voor het Brabants verkeersveilig Label. 
Jurien Verveer (gemeente) ondersteund hierin de school. 
December wordt het label uitgereikt. 
Anja: Proberen de looprichting te veranderen. Verleggen dmv 
het aanleggen van een  nieuw zebrapad nabij de 
apotheek/oversteekplaats. 
Voor de groepen 7/8 wordt een wedstrijd uitgeschreven voor 
het maken van een verkeersbord. Tweede week na de 
schoolvakantie.gaat dit van start. Dit wordt aan de gemeente 
voorgelegd voor route-aanduiding. Er wordt met de auto 
soms geparkeerd op het trottoir door ouders. gemeente gaat 
tzt extra controleren. 

Huub 

06 Agendapunten 
 

Allen 

06 01 MR/OR avond. 
Agendapunten. Korte terugblik op het afgelopen jaar. 
Hoofdpunt is de ouderbijdrage. 
Peter zorgt voor het aanhaken van Henk Snijders 
Patrick Communiceert met OR/Eliza van Andel om de 
uitnodigingen de deur uit te doen. Programma zal zijn: 
19.00 aanwezig OR/MR-leden. 

 Opbouwen met elkaar. 
19.30 start van de avond. Korte terugblik van beide 
geledingen. 
+/- 20.45 sluiten. 
21.00 uur buurt laten aansluiten. Huub zal uitnodigen. 
Afhankelijk van het aantal ouders/buurtgenoten zullen 
aanpassingen plaatsvinden. 
 

Allen. 

06 02 Jaarverslag. 
Peter heeft een overzicht geschreven. Afgesproken dat de 
verschillende groepen maandelijks een kort verslag zullen 
gaan uitbrengen. 
Patrick zal met de tot heden verzamelde stukken het 
jaarverslag schrijven. 
 

Peter/Patrick 
Commissie 

06 03 Ouderbijdrage-budgetten 
De communicatie zal conform geaccordeerd schrijven van 
Arjan voor 01 juli 2015 worden gecommuniceerd door de 
werkgroep. 

Werkgroep/Arjan/Peter 

06 04 Factsheet. Allen 
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Item Omschrijving Wie 
MR moet gaan overwegen welke onderdelen hiervan door de 
MR opgepakt zullen worden. 

06 05 RI&E geaccordeerd. Afleggen Peter 
06 06 LeidRaad. Geen opmerkingen. Accoord Peter 
06 07 Geledingendocument afleggen Peter 
08 Sluiting  
 


