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Notulen MR vergadering 18-01-2022 
 
 
19.45 - 21.30 uur  
Notulist:  Pietje 
Aanwezig: Malika, Chrisina, Marjan,Edith,Laura,Joy, Jeroen, Saskia, Marijn, Fatih, Annemarie 
Afwezig met kennisgeving:- 
Afwezig:- 
  
1. Opening, vaststellen agenda   
 
Oké 
 
2. Actielijst   

 

Wat? Door wie? Wanneer? 

Thema-avond ouders: 
bewegend leren 

Joy 14 maart door Eline en Bart 

Signaal GMR/SALTO dat wij 
voor airco’s zijn. Metingen 
en advies even afwachten. 

Marijn Marijn sluit aan bij 
gesprekken samen met 
Annemarie met nieuwe 
directeur huisvesting indien 
mogelijk.   

PMR bijeenkomst i.v.m. 
werkdruk en compensatie 
kampdagen (en begroting 
volgend schooljaar) 

Pietje, Laura, Marjan, Joy, 
Edith 

Z.s.m. nadat info over 
begroting bekend is  

Eindejaarsborrel: Jasper en 
Mohammed uitnodigen 

? Einde schooljaar 

GMR zorgbeleid vanuit 
Mohammed informatie 

Mohammed/Jeroen Als er nieuws is 

Communicatiebeleid 
afstemmen op actuele 
coronamaatregelen i.c.m. 
ouderbetrokkenheid op de 
Driestam 

Allemaal Indien nodig  

Terugkoppeling over 
ambitiedoelen 
internationalisering 

Laura  Eerst volgende vergadering 
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(infographic) 
Document voor 
rekenstrategieën maken, 
zodat ouders weten hoe er 
op school gerekend wordt 

Joy Joy neemt het mee naar de 
rekenwerkgroep. Dit 
actiepunt staat er op ter 
herinnering 

Ouders in de school Jeroen, Joy, Malika Uitgewerkte versie 
presenteren in de volgende 
vergadering 

Foto Saskia voor op de 
website 

  

 
Fatih vragen bij welk speerpunt hij wil aansluiten: hij sluit aan bij werkgroep werkdrukverlaging 
 
 
3. Post en mededelingen  

o GMR  
geen bericht 

 
o Kinderraad 

Vandaag bij elkaar geweest, maar 2 kinderen  waren te druk met andere dingen. Dus 
geen echte bespreking geweest. Volgende week dinsdag proberen we wel bij elkaar 
te komen.  

 
   

4. Voortgang werkgroep Jenaplan**  
In groeiboek is hierover geschreven, techniekruimte is ontwikkeling. Eric en Wouter zijn hiermee 
bezig. Praktisch samen met een bouw themalessen verzorgen en er wordt een draaiboek 
gemaakt zodat technieken aan bod blijven komen. Zij nemen hierin ook leerkrachten mee, zodat 
het wel haalbare technieken zijn die beschreven en aangeboden  worden. Er zijn inmiddels 18 
technieken beschreven in 3 niveaus om doorgaande leerlijn neer te zetten zodat we in de 
toekomst hier zelf mee verder kunnen. Verder geen vragen of opmerkingen. 
  

5. Begroting school 2022  
2023/2024/2025 negatief maar het is acceptabel volgens Salto. Voor komend schooljaar een 
extra groep 1/2 geformeerd gezien het verwachte ll aantal. Veel aanmeldingen/broertjes en 
zusjes. Verwachting is dus ook dat het budget hierdoor omhoog zal gaan.  
Personeelskosten  worden minder omdat oudere leerkracht(en) aangegeven hebben met 
pensioen te willen gaan. 
Huisvestingbudget wordt in de loop der tijd minder omdat hier ook afschrijvingen onder vallen 
NPO middelen 500 per leerling komend jaar hoeft niet op te zijn in augustus 2023 maar kan 
blijven staan. 

 
6. Begroting Ouderbijdrage 2022  

Ten opzichte van vorig jaar is het volgende aangepast: 
Andere stamgroepen dus kampen zijn aangepast. 
Bedrag vanuit ouderbijdrage die naar de kampen gingen is bijgesteld. 
Doordat er verschillende activiteiten goedkoper uit zijn gevallen hadden we  
500 euro over maar er was nog geen schoolcadeau. We hebben bet de kinderen voorgelegd en 
zij wilden meer planten in de school om een beter klimaat te realiseren en ter verfraaiing. 
Sietske is hiermee bezig en is in overleg hierover met een kwekerij. 
Saskia oppert het idee om hier ook de samenwerking te zoeken met de buurttuin. 
 

7. Evaluatie/Jaarverslag MR 2021  
Ziet er supergoed uit. 



 

 

Mocht er iemand nog opmerkingen hebben graag even doorgeven voor het eind van deze week 
dan kan Jeroen het nog aanpassen. 
 

       
8. Speerpunt ouders in de school               

N.a.v het besluitformulier bespreken we dit onderwerp 
Fijn als het laagdrempelig is voor ouders 
Geen extra werkdruk voor leerkrachten 
Voorkeur lijkt nu uit te gaan naar ochtend geen ouders, behalve voor nieuwe  
kinderen en ’s middags ouders in school. Deze optie wordt verder uitgewerkt door de werkgroep 
en komt volgend keer op de agenda. 
Niet vergeten vieringen erbij te betrekken, spreekbeurten, verjaardagen, thema-afsluitingen 
enz. 
Mogelijk zijn ouders ook nog wat angstig om in school te komen. 
 
 

9. Stand van zaken rondom Corona 
Veel besmettingen: 2 groepen in quarantaine. En 2 groepen met 2 besmettingen dus afwachten 
hoe het verder gaat. Tot nu toe lukt het om vervanging te regelen veelal intern, maar er zijn 
geen vervangers meer te vinden dus afwachten hoe het verder gaat.  
Regel: Als er geen vervanging is en we kunnen het intern niet regelen, moeten we een beroep 
doen op ouders om kinderen huis te houden. We doen geen beroep op ambulante leerkrachten, 
omdat we de kwaliteit van het onderwijs willen blijven waarborgen. 
Leerkrachten en leerlingen kunnen online vooruit als het nodig mocht zijn. 
Als er kinderen op school zijn omdat ze niet in quarantaine hoeven dan wordt er geen live online 
onderwijs gegeven, maar er staat werk klaar en leerkrachten zijn (online) oproepbaar voor 
kinderen die hulp nodig hebben. 
  

10. Rondvraag en highlights voor de nieuwsbrief 
Vraag jaarplan 2022, planning vergaderingen werkgroepen:  
werkgroep werkdrukverlaging 15 maart 
werkgroep 5 gelijke dagen 31 mei  
Chrisina vraagt of Saskia bij MR wil komen: ze wil graag aansluiten. Ze draagt graag het stokje over, maar 
wil wel betrokken blijven. 
 
Highlights, 
 

• We hebben een nieuw MR- lid: Saskia Silverenberg.  
• Er zijn verschillende opties besproken over het halen en brengen van de kinderen en ouders in 

school in relatie tot drukte, zodat we zodra het weer mag kunnen schakelen en ouders op een 
prettige manier weer in schoolkunnen ontvangen. 

• Jaarverslag van de MR 
 

 
  

Notuleren: 
21/22 
21 sept Edith 
2 nov  Joy 
7 dec  Laura 
18 jan   Pietje/Chrisina 
15 feb  Marijn/Edith 
15 mrt  Fatih/Joy 
19 apr  Malika/Laura 
31 mei  Chrisina/Pietje 



 

 

12 juli  Edith/Marijn 
 
 
 


