
Agenda 2 december 2022

MR vergadering

Aanwezig: Jan, Eline, Renée, Hannah

Locatie: Frankendael, 8.45 uur

1. Opening

Welkom.

2. Ingekomen stukken

Vanuit Surplus zijn er nieuwe e-mailadressen aangemaakt voor de MR leden. De GMR leden

zouden de MR leden op de hoogte stellen van nieuws. Vanuit Surplus is dit een actiepunt

geweest. Hoe staat dit er nu voor?

Actiepunt: Renée checkt bij Surplus hoe dit ervoor staat.

Punten vanuit de school:

3. Schoolomgeving

Onze school heeft meegedaan aan een wedstrijd vanuit de Gemeente Schagen om de

schoolomgeving te vergroenen. We hebben hierbij een prijs gewonnen van 3000 euro voor

werkzaamheden en daarbij nog een bedrag voor vergroening gewonnen. Het plan is er om de

zijkant van de school aan te pakken en het schoolplein zelf te vergroenen. Jan stelt voor om

Caroline te vragen om mee te denken in het proces. Zij is hovenier en kan dit wellicht

opnemen met de leerlingenraad.

PR momentje komt wanneer we daadwerkelijk gaan starten.

Actiepunt: Jan vraagt Caroline om hulp bij het opzetten van het plan om onze schoolomgeving

te vergroenen.

Er is besloten dat het duingebied op het schoolplein aan onderhoud toe is. Vanuit een poll

van de leerlingenraad is gebleken dat er voldoende draagvlak vanuit de kinderen is om dit

aan te pakken. Er is een inventarisatie gemaakt wat er precies gebeuren moet. Startdatum

moet nog bepaald worden. Ook de schilderingen op het schoolplein zijn aan vernieuwing toe.

Door de leerlingen van de leerlingenraad is een selectie gemaakt. Het schilderen ervan zal in

het voorjaar plaatsvinden.

Actiepunt: Hannah houdt ons op de hoogte over de vorderingen.

4. Duurzaam scheiden afval

Er is besloten dat we op de Frankendael het afval duurzaam gaan scheiden. Dit wordt samen

met het afvalbedrijf GP Groot opgepakt. Alle groepen krijgen afvalbakken met vier

verschillende compartimenten. De container met betonnen behuizing op het plein zal worden

verwijderd en er zullen nieuwe containers worden geplaatst.

Actiepunt: Hannah houdt ons op de hoogte over de vorderingen.



5. Methodiek sociaal emotioneel

Er is gezocht naar een methode voor Sociaal emotioneel onderwijs op de Frankendael. Er is

gezamenlijk met het team gekozen voor Kanjertraining. Dit vraagt om scholing voor het team

(tweedaagse voor het team en een informatieavond voor ouders). Het team heeft na de

tweedaagse een jaarlijks opfrismoment, zodat de methode gedegen neergezet kan worden.

Punten vanuit MR:

6. Gedragsregels/ vreedzame school

Vanuit de ouders is de vraag gekomen hoe het zit met de gedragsregels op OBS Frankendael.

Vraag is of het team de gedragsregels in de groepen te bespreken. Hoe gaan we met elkaar

om? Welke spelletjes zijn geschikt om te spelen en welke niet. Vraag is ook of we in de

groepen de afspraken over het gebruik van de stepjes kunnen vaststellen. Het gaat vooral om

nieuwe dingen zoals de kappersklap.

Actiepunt: Teamleden gedragsregels in de groepen helder stellen.

Dit is reeds besproken!

Acties vorige vergadering

7. Terugkoppeling punten flap over.

8. De punten die genoteerd zijn op de flap over tijdens de open dag zijn besproken binnen team

en de leerlingenraad. Op het vergroenen/ vernieuwen van het schoolplein zit actie.

Actiepunten Renée

● Pauze momenten: Wat bieden we aan in de pauze? - Helder Stellen met het team.

● Link notulen MR vergadering naar ouders versturen via Social Schools. ( gedaan)

9. Rondvraag

Renee, Petra en Lianne volgen samen de auditoren opleiding. In januari zal er op OBS

Frankendael een proef-audit plaatsvinden om te oefenen.

Scholengroep Anna Paulowna Inclusief onderwijs: Binnen onze scholengroep wordt er een

plan opgesteld met betrekking tot inclusie binnen onze scholengroep.

Wij als scholengroep gaan in januari ons plan lanceren bij alle teams van onze scholengroep.

Onze scholengroep bestaat uit; De Sluis/Meerpaal, De Spoorbuurtschool, Zandhope, St Jozef,

St Jan, Zandhorst en wij.


