
 
Datum  :  2 november 2017 
Tijdstip  :  20.00  - 22.00 uur  
Locatie  :  o.b.s. De Eshoek  
Aanwezig :  2 leden OG, 4 PG 
_________________________________________________________________________________ 
 

Mededelingen 

Een tweetal telefoonnummers op de telefoonlijst moeten worden aangepast 

Het scholingsplan en opleidingsplan worden volgende keer geagendeerd 

Voorlichting VO is geweest. Werd over het algemeen goed bezocht.Maar verschilde van plaats tot plaats.  

De verschillen in opkomst werden besproken.  

Parkeerplaats: Stand van zaken het gaat om een bedrag van een ton het gaat om het aanpassen van de 

parkeerplaats bij de sporthal. Deze wordt afgesloten voor het verkeer. 

De vraag is nog of de bestaande plannen de verkeersveiligheid bij school zullen gaan verbeteren. De 

situatie in en rond school wordt zoals het nu lijkt, niet aangepakt. 

Eshoek betrekken bij plannen? De verkeerscommissie van de Eshoek nemen ook deel aan de 

projectgroep. Cie. dorpsbelangen heeft de subsidie aangevraagd. 

 

Notulen 

Geen 

Thema avond: 

Besloten wordt om voor de thema avond op 15 maart a.s., drie onderwerpen aan te bieden. Ouders 

kunnen dan kiezen tussen twee onderwerpen. 

1. Gym en MRT  

2. Bureau HALT. Invloed van de groep, online pesten.  

Misschien wijkagentes weer vragen. Vorige keer was het succesvol. Zonder subsidie kost de avond 250 
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euro. HALT zal worden benaderd over de mogelijkheid in 2018 subsidie te krijgen. 

3. Anky Remein: hoe leren kinderen? Leren leren..  

Voorstel om de thema avond per sessie 50 minuten te laten duren. 

Aparte info avond over hoogbegaafdheid, dus geen onderdeel van de thema-avond. 

Er wordt contact opgenoen met de drie gegadigden. 

 

Andere schooltijden 5 gelijke dagen model handboek 

Complimenten van MR over duidelijke structuur.  

Het handboek voor het 5 gelijke dagen model, wat ism school en SKID is gemaakt, wordt doorgenomen. 

Er wordt verduideling gegeven over de volgende onderwerpen: 

Pauzetijd 

Keuze voor kinderen op plein van 12:00 - 12:30 in verband met de twee keer drie kwartier blokken 

resttijd, die beter in te plannen zijn voor bijv. gym. 

Pleinrooster 

De vrijwilligers tijdens de pleindienst worden gevormd door medewerkers van SKID. 

De groepen worden opgesplitst ten tijde van de pauze in verband met de grootte. 

Er is een procedure afgesproken over bezetting garanties. Ouders als laatste inzetten. 

Mogelijkheid onderzoeken om App groepen op te stellen voor vervanging pleindienst. 

Kloktijden 

Rooster berekening van de kloktijden. Er volgen andere berekeningen. Deze berekening zit niet in het 

handboek. Het gewijzigde handboek wordt als bijlage nagestuurd.  

Communicatie 

Er volgt een info brochure voor ouders.  

School communiceert met ouders wanneer de kinderen ingelicht worden over de andere schooltijden. 

Er volgt nog een brochure over omgangsregels tijdens de pauze op het plein. 

 



Jaarverslag 2016-2017 

We spreken over instemmings -en adviesrecht. 

Aanvulling: 

Er is nog instemming geweest voor de nieuwe leesmethode VLL 

Risico inventarisatie lijst komt nog een keer aan de orde. Wel noodzakelijk ivm andere schooltijden. 

Geldt ook voor ontruimingsplan.  

Rondvraag: 

++AED codes zijn niet bekend op school. We denken dat het wel nodig is. Er wordt naar geinformeerd. 

 

 

  

 

 

 

 


