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Verslag MR-vergadering dinsdag 21 maart 2017 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is vanavond te gast bij de MR. Onderwerpen zijn het nieuwe 
voedingsbeleid, de opening van de school en het uitstapje naar het prehistorisch dorp.  
 
Voedingsbeleid 
Onlangs is naar de ouders en de leerlingen het voedingsbeleid van de school 
gecommuniceerd. De mening van de leerlingenraad is dat de kinderen vinden dat je er 
gezonder en fitter van wordt. Zelf geven ze aan dat er voor hen niet veel veranderd is. 
Soms worden kinderen door hun leerkracht aangesproken op de inhoud van hun 
broodtrommel en dat vinden ze overdreven. Het is begrijpelijk dat er geen pizza of cola 
mee mag, maar waarom mag er geen ranja of een koekje? Ook vinden zij dat dit meer bij 
de ouders ligt dan bij de leerkrachten.  
 
Van de ouders zijn zowel negatieve als positieve reacties gekomen.  
Het is niet de bedoeling dat de school gaat betuttelen. Waar het om gaat is dat ouders en 
school samen met elkaar in gesprek blijven over wat goed en gezond is voor leerlingen. 
Dat we samen met ouders/verzorgers elkaar stimuleren en een actieve rol spelen als het 
gaat om de gezondheid van de leerlingen. 
 
Bouw 
Er wordt zoveel mogelijk buiten schooltijd om gewerkt. Doel is om vóór de opening 
grotendeels klaar te zijn. 
 
Zoen en Zoef-strook 
De Zoen en Zoef-strook is aangelegd. Er staan veel auto’s geparkeerd op het Zoen en 
Zoef-gedeelte, terwijl dit niet de bedoeling is. Op korte termijn zal worden 
gecommuniceerd hoe er gebruik moet worden gemaakt van de Zoen en Zoef-strook. 
 
Evaluatie met Korein 
Het schoolplein is na schooltijd alleen nog toegankelijk voor de kinderen van de BSO. Dit 
komt omdat de medewerkers van Korein de veiligheid van hun kinderen niet kunnen 
garanderen als het plein opengesteld is.  
 
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 18 april 2017 om 20.00 uur. 
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