
Notulen MR vergadering 20-09-2022

Aanwezig: Annemarie, Anne en Marieke.
Ouders die zich aangemeld hebben om aanwezig te willen zijn tijdens deze online
vergadering: Anke Schuurmans, Denise van Overdijk, Ashley van de laak.
Joris sluit aan tijdens het tweede deel van deze vergadering.

Voorzitter: Annemarie Notulant: Marieke

1. Mededelingen

Carlijn stopt als MR lid omdat het niet meer goed te combineren is met haar werk.
Daarom hebben we een oproep gedaan voor een nieuwe ouder als kandidaat. We
hebben al een reactie.

Als toevoeging op rondvraag: De basiscursus MR bracht ons niet wat we hoopten, bij de
rondvraag aan het eind van deze vergadering vragen we aan Joris wie hij in gedachten
had om ons te helpen bij het vergroten van onze basiskennis over de MR
werkzaamheden/taken.

1. Acties vanuit vorig schooljaar
-filmpje jaarverslag is er niet van gekomen, gaan we nu niet meer doen.
Annemarie maakt een schriftelijk verslag, Anne stuurt punten toe via mail die in
het jaarverslag opgenomen kunnen worden.
- Annemarie heeft inmiddels gesproken met OR over de vrijwillige ouderbijdrage,
het nadenken over alternatieven en het vernieuwen van de brief aan ouders.

2. Toegevoegde agendapunten MR

○ Planning MR overleg schooljaar 2022/2023
We gaan de definitieve planning maken, zodra bekend is welke ouder zitting gaat nemen
in de MR en wat we samen kunnen afspreken. We plannen de data zoveel mogelijk rond
de data die we oorspronkelijk hadden vastgelegd.

○ Werving nieuwe ouder MR
We zijn heel blij dat er zich al een ouder heeft gemeld met belangstelling om zitting te
nemen in de MR. We moeten even afwachten tot 3 oktober of er nog meer kandidaten
zich melden.

○ Plan aanpak vrijwillige ouderbijdrage
Annemarie heeft meegeschreven aan de nieuwe brief van de ouderraad. Dit schooljaar
willen we gaan onderzoeken hoe we deze bijdrage anders kunnen gaan realiseren.
Samen met ouders en OR. Ook willen we contact leggen met Stichting Leergeld om
eens te informeren naar alternatieve manieren om activiteiten gefinancierd te krijgen. In
de brief naar ouders toe, worden ouders ook uitgenodigd om mee te gaan denken. We
wachten even af hoeveel ouders zich hiervoor aanmelden bij Annemarie (MR) of Denise
(OR).



We willen de brief voor de vrijwillige ouderbijdrage nog wat verder aanpassen. Meer
mogelijkheden noemen voor ouders om aan te geven wanneer zij de ouderbijdrage niet
kunnen betalen. Ook benoemen dat het via mail bij Joris gemeld mag worden en dat de
eigen leerkracht benaderd kan worden.

3. Ouderbetrokkenheid (communicatie)

Deze projectgroep is dit schooljaar nog niet bij elkaar geweest. Anne en Marieke nemen
dit jaar deel aan deze projectgroep dus het is fijn dat we goed in verbinding staan met
elkaar.

4. Agendapunten vanuit de directeur

○ Leerlingenaantal
Er wordt vanaf nu voor de begrotingscyclus niet meer gekeken naar de 1 oktobertelling,
dat wordt nu de 1 februaritelling. Nu hebben we ongeveer 142 leerlingen op 1 oktober
tegenover 141 vorig jaar 1 oktober. In februari 2023 schatten we in ongeveer 148
leerlingen te hebben. We verwachten naar een redelijk stabiel aantal te gaan van
148/150 leerlingen.

○ Corona draaiboek 22-23
Er zijn richtlijnen opgesteld vanuit het ministerie van OC&W. Er zijn 4 kleurenfases
opgesteld. We zitten nu in donkergroen. Daarna komt lichtgroen: iets meer opletten,
lichtrood: meer maatregelen donkerrood: nog meer maatregelen. Er zit geen
schoolsluiting meer in het plan. Wel de mogelijkheid van 50% onderwijs. Nu we in de
donkergroene fase zitten, zorgt Joris dat het plan van lichtgroen meer gedetailleerd is
uitgewerkt (Is al gebeurd) Komen we in lichtgroen, dan werkt hij de details voor lichtrood
uit, etc. Annemarie stuurt het corona draaiboek nog door aan de overige mr leden.

Joris legt het draaiboek ter informatie voor aan de MR, MR heeft geen instemmingsrecht
hierop. Hij stuurt het ook door aan het team.

5. Wat verder nog ter tafel komt

Er heeft zich al een MR kandidaat gemeld. We moeten even afwachten tot 3
oktober of er zich meerdere ouders melden en of verkiezingen al dan niet nodig
zijn .

Joris neemt contact op met Peter Kanters zodat die ons als MR verder kan
helpen met het up to date brengen van onze basiskennis van MR.

6. Rondvraag

- Tijdens de rondvraag zijn geen MR zaken besproken. Wat wel van belang was
voor de MR, is dat de ouders die vanavond online als toehoorder aanwezig
waren, aangaven dat ze zich hier vooral voor hadden aangemeld omdat er de
mogelijkheid was om online aan te sluiten. Ook een avond was fijn. We nemen



dit als MR mee. We kunnen bij elke MR vergadering sowieso de mogelijkheid
bieden om online aan te sluiten, ook wanneer wij fysiek vergaderen. En we
kunnen ook kijken of er vaker een avond mogelijk is.

Besluitenlijst

Besluit Datum

Voortaan geven we toehoorders de mogelijkheid om bij elke
vergadering op verzoek online aan te sluiten.

vanaf de
eerstvolgende
vergadering

Actiepuntenlijst

Actiepunt Wie Wanneer

Annemarie maakt een schriftelijk
jaarverslag.

Annemarie september/oktober
2022

Anne stuurt punten toe via mail die
in het jaarverslag opgenomen
kunnen worden.

Anne september 2022

definitieve vergaderplanning MR maken
voor schooljaar ‘22-’23

MR na 3 oktober 2022



Brief vrijwillige ouderbijdrage aanpassen OR en Annemarie september 2022

corona draaiboek ‘22-’23 voorleggen aan
MR en team ter informatie

Joris september ‘22

Contact opnemen met Peter Kanters i.v.m.
vergroten basiskennis MR

Joris september/oktober
2022

Agenda versturen naar Tineke om te delen
via ouderportaal. Hierbij ook vermelden dat
vergadering openbaar is en dat ouders zich
via mail kunnen aanmelden om deze bij te
wonen.

Annemarie Voor elke
vergadering

Notulen MR na vaststelling op de website
laten plaatsen en daarna Tineke vragen
deze via ouderportaal te delen.

Marieke / Anne Na elke vergadering


