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Agenda MR / Notulen 26-10-2021 
 
Data vergadering 20/21 Onderwerp 

15-09-2021 Eerste vergadering 2021-2022 

26-10-2021 Arbo 

  

  
 

 
 

1. Opening en mededingen 
Aanwezig:J.A., J.J., D.Z., B.R., P.G. 
Afwezig: A.V. 
 

2. ARBO 
Elk jaar wordt een paar keer een ontruiming besproken en geoefend met de kinderen.  
De BHV-ers doen elk jaar de herhalingscursus.  
De protocollen en het ontruimingsplan worden jaarlijks geactualiseerd.  
  
Doorlopende aandachtspunten:  

• Staat van de betegeling op het plein.  
• Staat van het snoeiwerk buiten.  
• Afval op het plein voor schooltijd verwijderen.  
• Gebruik van platte punaises op kind hoogte.  
• Schoonmaakmiddelen en bijtende stoffen buiten bereik van kinderen opbergen.  
• Veilig gedrag op de trap en balustrade.  
• Fietsen goed in de stalling plaatsen.  
• Ongedierte weren. Geen eten achterlaten.  
• Ventilatie van de lokalen.  
• Spelen in de zon.  
• Tafelopstelling in de lokalen i.v.m. hete radiatoren.  

  
Punten uit de ARBO-meester die nog niet in orde waren:  

• Functie en taakomschrijvingen maken.  
• Geluidsoverlast vanuit de speelhaal voor de onderbouw. Er wordt betere isolatie 
aangevraagd bij gebouwbeheer.  
• De deuren van de speelhal en de klapdeuren bij de keuken krijgen markeringen.  
• De deuren in de onderbouw en de voordeur krijgen afscherming bij de deurspleten.  
• Er wordt een stepstalling aangeschaft.  
• Voor elke groep wordt een thermometer gekocht.  
• Er wordt zonwering voor lokaal 2 aangeschaft.  
• Er wordt zonwering voor de bovenramen van de teamruimte aangeschaft.  
• In de komende teambespreking wordt aandacht besteed aan Algemene ARBO zaken als: 
waar vind je de verschillende protocollen. De incidenten- en ongevallenregistratie.  
• Er komt een stukje op de website over hoe we handelen bij calamiteiten en wat we van 
de ouders verwachten.  

 
Vragen:  
Heeft Agora een functiehuis en bijbehorende profielen? 
Is het pestgedrag na Corona afgenomen doordat er in de eigen groepen werd buiten gespeeld? 
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Worden de meldingen van de vertrouwenspersoon in het jaarverslag van de arbo-specialist 
opgenomen? 
  

3. Data komend schooljaar invullen 
 

4. Notulen vorige vergadering / actielijst 
Wie?    Actie    √    
J.A.    Plan beheersing werkdruk navragen.      Ligt bij CvB. 

P.G., 
J.J.,    
concierge 
   

Inmeten, aanschaf en plaatsing brandtrap.    Dak wordt kindvriendelijk gemaakt.  
Er komt een oplossing om van het dak 
naar beneden te kunnen. 

P.G.    Bekostiging bekleding palen vragen aan SC.    Wordt opgemeten. 

   

 
5. GMR 

4 november volgende vergadering 
Input:  

- Digitaal ARBO-beleidsplan inzake preventie (o.a. behoud van personeelsleden, 
werkdrukbeheersing, inzetbaarheid, mobiliteit, etc).  

- Selectiecriteria nieuwe bestuurders: visie op gezonde financiële situatie. 
- Waarborgen zorgvuldige overdracht CvB 

6. Inzet NPO-gelden 
De NPO-gelden worden voor een deel ingezet voor extra ondersteuning. Er is 
gebleken dat bij uitval deze mensen ingezet worden als vervanging. Dit is een 
onwenselijke situatie. Dit verdient de aandacht om op een andere manier opgelost te 
worden.  

7. Etentje 
We prikken een datum via de app.  

8. Rondvraag    
Op welke rekening worden de NPO-gelden gestort? 
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