
Agenda dinsdag 28 september  
19:30–21:30 uur  
  
Aanwezig:    
Namens de ouders:  
Yvo 
Swanda 

 
Namens het team:  
Carina 
Michelle 

Namens het bestuur:  
 Robin  

   
De Tweemaster   
Openbare Daltonschool   
Blauwe Kiekendieflande 1      
2641 MM Pijnacker      
tel. 015-3693041   
www.de-tweemaster.nl   
  
  
  

   
  

      1. Opening  

5 min  

2. Mededelingen   
 Schooljaarplan en schoolondersteuningsplan moet voor 1 oktober 
getekend terug naar Robin. Hij stuurt ze morgenochtend door naar de 
leden van de MR. 
Volgende week wordt de school bestickerd. Staptegels, tafeltrap, foto 
van een kas aan de zijkant van de trap. 
In oktober/november worden de bomen op het plein geplaatst. 

 
Loslaten maatregelen Corona   
Wij kunnen niet controleren op de coronapas. De ouders nemen deze 
week een kijkje in de school. Voor alsnog blijven de ouders buiten de 
school. Totdat er nieuwe afspraken zijn vanuit de overheid. 
 
Samenwerking DKC 
Verloopt soepel. Er is alleen geen ruimte voor een peuterspeelzaal. 
Veel rondleidingen nieuwe leerlingen in de school. 
Robin spreekt met Triodus over de doelen in de BSO, zodat deze 
mogelijk aan kunnen sluiten bij onze thema’s.  

  

5 min  

3. Ingekomen post  
  
Briefwisseling en vervolgstappen naamgeving DKC  
DKC Pijnacker bestaat uit basisschool De Tweemaster en Triodus 
kinderopvang. Einde schooljaar opnieuw oppakken (nieuw logo?). 
 
Begroting oudervereniging   
Begroting ziet er goed uit. 
Vragen vanuit de OV; 
Luizenpluizen opstarten. 
Hoe worden verjaardagen gevierd/ juffen en meesterdag? 
Rommelig bij de fietsen, misschien kan de gemeente meer nietjes 
plaatsen. 
Vervolg werkgroepen  

            Social schools evalueren. 
            Broodtrommels komen niet altijd leeg mee naar huis, hebben de              
kinderen genoeg tijd om te eten? Collega's bevragen. De MR ervaart dat er wel 
genoeg tijd is om te eten. 
Vreedzame school; nadenken over de invulling van het pauzemoment. 



Schooltijden per 1 januari officieel handhaven. €52,00 per leerling, per jaar voor 
de pauze. 

     
            Uitnodiging opleiding MR Cursus inspraak Vereniging 
Openbaar     Onderwijs   

 
  

  
4. Notulen juni 2021 (ter vaststelling)  
Goedgekeurd. 

  

5. Rondvraag  
 Geen vragen.  

 
Opstellen voorraad agenda 2021 – 2022  
  
 Swanda stelt een format op die we kunnen vullen. 

   

6. Volgende vergadering  
Dinsdag 26 oktober 2021  
 
Mireille van Oosten wil vanuit de GMR een bezoek brengen aan een 
MR-vergadering bij ons. Swanda neemt contact op. 

  
  
 


