
MR-vergadering 8 november 2021 

Aanwezig op locatie Fred. Roeskestraat 74-76, Amsterdam  

• Romy Raadgever, leerkracht OLS2 

• Laura van der Meer, leerkracht OLS2 

• Claire Oei,  ouder  

• Isabelle Ferwerda, directeur OLS2 

 

Afwezig: 

• Arnold Dermout Cramer, ouder 

 
De volgende zaken zijn besproken: 
 

1) De verkeersveiligheid is onder de loep genomen en er ligt een voorstel bij buurtbudget zuid. 
Het doel is om de verkeersveiligheid van onze kinderen te verbeteren.  

2) Er zullen dranghekken komen bij de ingang van de kleuters tot het moment dat er door de 
gemeente stappen worden genomen. De situatie is op dit moment bovengemiddeld 
gevaarlijk voor de kinderen van onze school.  

3) De donatie gelden zijn bijna allemaal bepaald en zullen volgende vergadering worden 
besproken.   

4) Isabelle gaat een opzet maken voor de brief vanuit stichting vrienden van de tweede 
openluchtschool  

5) Samenstelling van de stichting vrienden van de tweede openluchtschool is nu ongelijk 
verdeeld tussen de twee scholen. Er zijn nu twee leden vanuit de eerste openluchtschool en 
maar één lid vanuit de tweede openluchtschool. Rogier wordt uitgenodigd om te bespreken 
of we dit kunnen herzien en of de brief vanuit de stichting met of zonder machtiging van 
overmaken wordt verstuurd.  

6) De brief vanuit de stichting vrienden van de tweede openluchtschool moet het liefst nog in 
november worden verstuurd. 

7) Isabelle gaat het overzicht van schoolreisjes opzoeken zodat we deze in de volgende 
vergadering kunnen bespreken. Vanuit het punt natuureducatie gaan we kijken of het 
mogelijk is dat 1 op de 3 reisjes per jaar ‘natuur’ als uitgangspunt kan hebben.  

8) Isabelle gaat aan Ineke vragen of zij de tuingroep kan opzetten met leerlingen uit de klas.  
9) Vanuit Romy en Laura komt het verzoek de schooltijden aan te passen omdat zij niet 

uitkomen met hun huidige lesmateriaal. Het voorstel is om op vrijdag voor groep 3 & 4 ook 
tot 14;45 uur les te geven.  

10) Bestaande Flyer voor de Stichting Vrienden van de Tweede Openluchtschool kan worden 
hergebruikt voor de donatie ronde dit jaar.  

11) De krijtborden voor de buiten lokalen zijn aanwezig. Voor het bevestigen hiervan is nog geen 
oplossing gevonden. 

12) Professionaliserings-plan zal de volgende vergadering de revue passeren 
 
 


