
  

Agenda vergadering  7 maart 2022  

Notulant: Cynthia & Eefke 

Voorzitter: Eefke 

Aanwezig: Loes, Nina, Cynthia, Marion, Eefke (Lieke en Fatimazahra sluiten later aan via 

Teams) 

Afwezig: Samira, Melanie 

Tijdstip 19.00 – 20.30 uur in de Teamkamer. 

1. Welkom.  

Een uitgedunde samenstelling van de MR, maar in overleg toch besloten de vergadering te 

laten doorgaan. Gelukkig deze vergadering geen stukken waarvoor instemming of advies 

gegeven moet worden, 

 

2. Jaarverslag MR. 

- Elk jaar moet er een jaarverslag gemaakt worden. Dit moet begin schooljaar met 

alle ouders gedeeld worden.  

- In de bijlage enkele voorbeelden van andere scholen.  

- Hoe zien wij dit voor ons, wie pakt dit op zich, enz? 

Fijn als het overzichtelijke vorm krijgt (zie format De Terp). Per vergadering een kort stukje in 

een tabel. Puntsgewijs gaan werken. Het vooral kort en bondig beschrijven. Hierbij rekening 

houden met onze populatie qua schrijfstijl. 

Fijn als het een samenwerking kan zijn tussen een ouder en een leerkracht binnen de MR; 

Loes en Eefke gaan dit samen oppakken. Vanaf volgende vergadering staat dit als vast punt 

op de agenda.  

 

3. Communicatie naar ouders: 

- stukje van deze vergadering?  

We kiezen ervoor om geen apart stukje vanuit de MR over deze vergadering te plaatsen. 

Voor de vakantie is er al een bericht geplaats over de ouderbijdrage en het 

wegbrengen/ophalen van de leerlingen n.a.v. de laatste corona aanpassingen. 

- voor meivakantie weer stukje wat er gedaan is; wat er bekostigd is vanuit de 

ouderbijdrage. 



Nina en Samira zullen zorgen dat er weer een stukje op de app geplaatst wordt. Hierin 

nemen ze i.i.g. carnaval en de Koningsspelen mee. Hiervoor is ook een deel van de 

ouderbijdrage gebruikt. 

 

4. Coronamaatregelen. 

- huidige stand van zaken 

De coronaregels zijn landelijk losgelaten. Voor de vakantie is er een bericht naar ouders 

uitgedaan waarop het halen en brengen van de leerlingen is uitgelegd. De ouders van de 

groepen 1-2 hebben daarnaast nog een extra bericht gehad over het halen en brengen. 

Leerkrachten van deze groepen gaan in overleg hoe zij de ouderbetrokkenheid binnen hun 

groepen nog kunnen verhogen. Ook gaan zij kijken naar een manier waarop  ouders van 

startende kleuters wellicht toch mee naar binnen kunnen de eerste schooldag. Dit 

bespreken zij eerst met de collega’s in de mini-bouw. 

Momenteel zijn er toch weer veel collega's die door corona thuis zitten. We hopen dat het 

over 1,5 – 2 weken weer rustiger wordt. Er zijn ook al wel veel kinderen ziekgemeld.  

 

Er zijn nog steeds geen vervangers binnen de stichting. Daarnaast is het ziekteverzuim ook 

nog steeds hoog. Het is belangrijk om ouders mee te blijven nemen in het proces hiervan. 

Het moet geen klaagzang worden of vraag om een schouderklopje, maar veel ouders zullen 

niet door hebben hoe moeilijk het soms is om alle groepen bemenst te krijgen zodat het 

leerproces van de leerlingen doorgang kan vinden. Dit is ook belangrijk zodat ouders niet 

overvallen worden indien er een keer groepen thuisblijven.  Marion zal binnenkort weer een 

keer een bericht hierover plaatsen in de app. 

 

5. Ouderbijdrage 

- nog steeds weinig respons 

In januari is er een tweede bericht hierover geplaatst. Een enkele ouder heeft hierna 

betaald. Vraag is wat we gaan doen als de inkomsten hiervan echt zo laag blijven? Moet er 

dan een andere begroting gemaakt worden en gaat er een deel van het budget van 

leermiddelen af? Wordt er toch een aparte rekening gestuurd voor het kamp van groep 8? 

 

Je mag kinderen niet uitsluiten, ouders verwachten wel dat er veel leuke dingen gedaan 

worden op school, maar uiteindelijk zijn er veel ouders die niet betalen. 

Idee is om op collega scholen eens te vragen hoe zijn hiermee omgaan. Eefke stuurt een mail 

naar de collega MR scholen. 

 

- afspraak met Stichting leergeld. 

Marion en Eefke hebben deze maand een afspraak met vertegenwoordiger van Stichting 

Leergeld. Zij geven geen financiële steun meer voor de ouderbijdrage. Tijdens dit overleg 

hopen we meer inzicht te krijgen waarvoor ouders dan precies hierbij kunnen aankloppen.  

 

6. RIE&E rapportage; eindverslag; toelichting Marion 

Aandachtspunten vanuit eindrapportage zijn: 

- RI&E en plan van aanpak als vast punt in jaarplanning MR opnemen 



(januari/februari). 

- Arbo-beleid opnemen in jaarplanning MR en 2x per jaar terug laten komen. Tijd 

maakt niet; voorstel is oktober en mei. 

- Vanuit '' plan van aanpak' rol van de MR bespreken rondom verkeersveiligheid en 

verkeersbeleid van de school. Hoe op te pakken. 

Het eindverslag is duidelijke en overzichtelijk. De gegeven aandachtspunten worden 

meegenomen in de MR jaarplanning. Het is goed om dit ook nu met het team te delen; dit is 

ook een punt wat jaarlijks vanuit de PMR gedaan moet worden richting het team. Eefke 

neemt nog even contact op met Peggie over wat een handig moment is in het jaar. Hierna 

kijken de PMR leden hoe ze het team het beste kunnen informeren hierover. Dit gebeurd 

i.i.g. nog dit schooljaar. Vanaf volgend schooljaar zal het in de jaarplanning van de MR 

worden meegenomen.  

 

7. GMR; toelichting Lieke (we bellen in via Teams) 

- voorstellen ouder van onze school: Fatimazahra. 

- BVO Jaaroverzicht 2022 - 2023 vakantierooster. 

Er wordt gekeken naar het aantal uren per week, het aantal lesgebonden uren per jaar. Van 

hieruit worden vakanties vastgesteld. Scholen mogen dan zelf nog studiedagen e.d. 

inplannen. GMR heeft hier al akkoord voor gegeven; school heeft dit document nog niet 

ontvangen. Op basis hiervan kan KCW het vakantierooster voor 2022-2023 gaan maken. Dit 

zal volgende vergadering op agenda komen. Vanuit de GMR ligt er een voorstel om de 

kerstvakantie te verlengen en de zomervakantie te verkorten.  

- Planning schooljaar 2022 - 2023 GMR Werkgroepen vergaderingen. 

Vergaderschema van de GMR is bekend. Bij het maken van de jaarplanning MR rekening 

houden met de werkgroepen. Op deze manier loopt dit meer gelijk en kan er zo effectief 

mogelijk informatie gedeeld worden met elkaar. Lieke stuurt de planning door. 

 

- Terugkoppeling beleid ongewenste omgangsvormen. 

In GMR is dit beleid nogmaals besproken. Het beleid is prima beschreven en de opmerkingen 

die eerder ge-oppert zijn, zijn verwerkt. Nu willen ze een meer handzamere versie maken, 

zodat het niet een stuk wordt dat ergens op een plank blijft liggen. 

 

Punten voor de volgende vergadering (16-05-2022) 

- Vakantierooster 

- Formatie 

- Zittingstermijn leden 

- Personeelsbeleid 


