
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum : Maandag 21 oktober 2019 
 
Tijd : 20.00 uur  -  21.15  uur gezamenlijk met de 3 scholen 
   21.15 uur  -  21.45 uur per school 
 
Locatie : 20.00 uur  -  21.15 uur Macharen 
   21.15  uur  -  21.45 uur koffiekamer en twee lokalen 
 
Aanwezig : M.R. De Linde: Lynn van Kessel, Lieke van Rixtel en Jan Megens. 
   M.R. St Lambertus: Nancy van Boekel, Pamela van de Leest, Kim van de Camp en Janneke Strik. 
   M.R. Klim Op: Kitty Hendriks, Jaqueline Snellen en Carin Witsiers.  
   Directeur: Wim Spijkerboer 
    Directeur in opleiding: Noortje Rutten 
     
Afwezig : Hans van Loon 
 
Voorzitter :  Lieke  
Notulist :  Jan  
 

Agenda gezamenlijk deel (in aanwezigheid van de directeur) 
 Agendapunten: Uitvoerende 

1. 1 Opening 
Geen bijzonderheden 
 

 

2.  Mededelingen  
Geen mededelingen. 

 

 

3.  Notulen 23 mei 2019 
Notulen goed bevonden. 
 

Wim 

4.  Huiswerk 
Vervolgt nog een gesprek met de directie en verwijzing naar voorwoord 
Social School van 11-10-2019. 
 
 

Wim 

5.  CVB en inspectie bij De Linde 
 
CVB 
Kinderen reageren positief, ouders hebben open gesprek gehad. 
In Megen is er een  zorg over de grote groep van 1 en 2 
 
CVB heeft zorg over opbrengst van De Lambertus er wordt gekeken hoe 
deze zorg weggenomen kan worden. 

Allen 
Wim 

  

 

 

 

Notulen  M.R. vergadering 
 



 
Inspectie erg tevreden, weinig feedback over wat beter kan, over het 
algemeen is het beeld positief op De Linde. 
 

6.  Schoolplan tekenen 
Schoolplan is ondertekend door de 3 MR’s 
 

Wim 

7.  Veiligheid 
 
Technische veiligheid 
Nieuwe veiligheidsrisico gemaakt door externe deskundige per school. 
Technische aanbevelingen worden door Wim opgevolgd. Rapporten 
worden aan de MR aangeboden ter inzage. 
 
Sociale veiligheid 
Beeld van de school is door leerkrachten anders beleefd dan de kinderen. 
Verschil zit hem waarschijnlijk op de manier van de vraagstelling. Er wordt 
nog een ander instrument ingezet om de sociale veiligheid te toetsen. 
Deze is voor kinderen duidelijker. 
 

Wim 

8.  Ouderbijdrage 
 
MR gaat afzonderlijk met de eigen OR in gesprek over de financiele 
stromingen. 
 

 

9.  Rondvraag en sluiting 
Gaat De Eiber meedoen met de geplande staking van 6-11? 
Wordt geinventariseerd en op tijd gecommuniceerd met de ouders. 
 
Dank voor jullie aanwezigheid. 
 
 

 

 
 

Schoolspecifiek deel 
Iedereen gaat uiteen met zijn eigen school 

 


