
MR vergadering 12 July 2022 

 

 

Opening 

Merijn opent de vergadering   

 

(19:30) Mededelingen  

• Merijn: Ik mis de MR vergaderingen op de website. Actie Sylvia: ik volg op 

• Marieke: kinderen van groep 8 zullen dit jaar erg vroeg van het jaar op kamp gaan, we 

zullen hiervoor 75 Euro vragen per kind. 

 

(19:35) Actiepunten vorige vergadering  

• Cursus MR: Marieke volgt op 

 

(19:45) Notulen vorige vergadering (zie bijlage) Toelichting: Vaststellen Notulen  

• Aanpassing: puntje 3 “nieuws Marieke” “minimaal drie leerlingen” 

• Verbouwing: er volgt een verbouwing “op de eerste verdieping” 

• Silvia is “Sylvia” 

 

(19:55) Verbouwing  

• Marieke heeft een update gegeven over de planning en plannen van de verbouwing van de 

school.  

 

(20:05) Formatie en groepsverdeling   

• Groepen zijn opnieuw ingedeeld en formatie is bekend. Hoe is de verdeling bij ouders 

geland?  

• We zijn tevreden met het proces, we hebben maar een paar “pittige” gesprekken gevoerd 

met ouders.  

 

(20:15) NPO (instemming)  

• Jaarplan zal tijdens de volgende vergadering besproken worden.  

• De NPO gelden zijn besproken en de PMR heeft unaniem ingestemd. 

 

(20:30) Update Verkeersveiligheid  

• De politiek (7 partijen) zijn op bezoek geweest bij de Troubadour om de verkeersveiligheid 

rondom de school te bespreken. Dhr. Robbert Groenhof (vanuit de gemeente) was ook 

aanwezig. Er volgt een commissievergadering in September, dan staat het weer op de 

agenda.  

• Wellicht is het een goed idee om de wijkkrant te benaderen over dit thema (Marieke zal de 

gegevens van de wijkkrant delen mits ze akkoord zijn). Sylvia gaat kijken of ze het 

verkeersschrift vanuit het verleden nog kan vinden. Marieke zal ook een korte samenvatting 

plaatsen in de nieuwsbrief. 

 

(20:45) Schoolgids (instemming)  

• De schoolgids is besproken en hiervoor is, na de besproken aanvullingen, unaniem 

instemming gegeven. 

 

(20:50) Werkdrukakkoord (instemming PMR)  

• Marieke geeft een verdere toelichting.   



 

(21:00) DUO enquête  

De enquête is besproken. Enkele belangrijke punten;  

▪ Kinderen voelen zich veilig. 

▪ Volgens kinderen was “overpresteren” onderbelicht, hierdoor is de peergroup ontstaan. 

▪ Ouders vinden het contact met leerkrachten laagdrempelig.  

▪ Personeel zich prettig op school, wel ondervonden leerkrachten hinder aan het gebouw (daar 

wordt aan gewerkt). 

▪ Personeel ervaart een administratie druk, hier wordt naar gekeken. 

▪ Wel was de respons erg laag helaas. 

  

(21:10) Verkiezing  

• We hebben een nieuw kandidaat lid. Ze heeft zich formeel gemeld en zal uitgenodigd worden 

voor de volgende vergadering, Merijn zal haar bellen. 

 

(21:20) GMR  

• Geen stukken ontvangen.  

 

(21:25) Draaiboek MR  

• Marjolein: ik heb het brondocument uit elkaar getrokken. Wel zoek ik nog extra input t.a.v. 

rechten van de MR, hiervoor heb ik een tabel opgemaakt. Verder is “initiatiefrecht” 

opgenomen in het document. 

 

(21:35) Losse flodders  

 

• Kennismakingsessie met de OC  

• Kort kennisgemaakt met de OC. Thera heeft haar zaken overgedragen aan Marijke. 

• Eerste vergadering zal 4 Oktober plaatsvinden en er zal een gezamenlijk diner 

plaatsvinden (b.v. start diner 17.00h vervolgens 19.30h bv start vergadering. Marieke: 

zal een voorstel van data delen, idealiter starten we elke vergadering om 19.30h. 

• Ron: wellicht een idee om de gezamenlijke thema’s van het verleden te delen met de 

OC. 

• Actie Marieke: ik zal data delen voor de meeting. 

 

Tropenrooster 

• Volgende week kan het mogelijk 40 graden worden. Als dit het geval is, dan volgt er een 

Tropenrooster. Morgen (13 Juli) zullen ouders geïnformeerd worden en vrijdag wordt de 

knoop doorgehakt. 

 

PMR 

• Sylvia heeft zich wederom verkiesbaar gesteld als PMR lid & heeft de functie gekregen (er 

waren verder geen kandidaten).  

 

(21:55) Rondvraag en sluiting 

• Geen rondvragen, Merijn sluit de vergadering. 

 


