
Notulen MR vergadering 14 sep 2021 via Teams 

Notulist: Gemma 

Aanwezig:  

Oudergeleding: Gemma, Chris, Judith, Marlies.     

Leerkrachtgeleding: Natascha, Jacky, Daphne, Joset. 

Femke en Sharon worden ingebeld i.v.m. team, corona, audit, GMR, 

rekenmethode 

Afwezig: - 

1 Opening & voorstellen nieuwe leden 

De voorzitter opent de vergadering. Natascha van de 

leerkrachtengeleding neemt afscheid van de MR. Er is besproken dat er 

geen opvolging voor de MR-plek komt. Het voorstel is dat er drie 

ouders en drie leerkrachten in de MR-geleding blijven. 

2 Notulen van de vorige vergadering  

De notulen worden goedgekeurd. 

3 Taakverdeling  

Voorzitter -Marlies, Gemma volgt haar op. 

Secretaris - Jacky 

Notulisten – wisselen (geen taak voor Secretaris) 

4 Jaarverslag 2020-2021 MR 

De contactmomenten tussen MR & OV gaan doorgaans over begroting 

OV & ouderbijdrage. De MR stellen vragen over het beheer van het 

budget. 

5 Jaarplanning MR 

De begroting wordt voor 1 mei ontvangen van de directie. Er wordt van 

tevoren uitleg gegeven over de begroting. 

 

De zichtbaarheid en vindbaarheid van de MR moet vergroot worden 

door middel nieuwberichten in de nieuwsbrief. De planning is met de 

MR besproken. 

6 Mededelingen  

NPO gelden bestemd voor de drie pijlers. 

Schoolzelfevaluatie/schoolanalyse (o.b.v. Cito): de leerlingen scoren 

over de gehele linie goed (van macro naar micro). Er wordt niet alleen 

naar cito-scores gekeken. Er wordt ook gekeken naar 

methodetoetsen/thuissituatie/etc. 

MR heeft nog vragen over mogelijke achterstanden die leerlingen 

zouden hebben opgelopen, waar de NPO gelden voor zijn bedoeld. 

Kinderen die wel extra boost nodig hebben op didactisch vlak waren al 

in zicht en worden al geholpen door school en waar nodig ook andere 



instanties. School heeft met hen ook nauw contact gehad tijdens 

corona.  

Begroting:  
Directie vraagt om een specifieke vrije besteding (onder 1000 euro tot 

aan volgende MR vergadering). Uitgangspunt van de besteding is dat 
alles moet ten goede komen aan onderwijs van de kinderen – directe 
koppeling binnen de drie pijlers. Zaken waar geld aan wordt 

uitgegeven bij voorkeur delen met MR. Volgende MR kleine evaluatie of 
deze wijze goed verloopt voor allen of moet worden aangepast. 

 
Mogelijke ideeën voor potentiele besteding: extra aandacht voor 

onderhoud toiletten/douches en blijven rondkijken/opletten of er 

aanvullende bestemmingen voor de NPO gelden nodig zijn. 

Corona:  

Er worden vragen gesteld over de wijze waarop de school omgaat met  

de situatie waarbij eventueel halve klassen thuis en halve klassen op 

school zijn. Advies vanuit de MR is dat er een eenduidige keuze 

gemaakt moet worden en dat de communicatie naar ouders/leerlingen 

helder moet zijn. 

Audit: 

Op 28 oktober 2021 vindt er een audit plaats. De oudergeleding van de 

MR is aanwezig en twee andere ouders. 

Evaluatie rekenmethode: 
De komende studiedag komt er een rekenspecialist en er wordt een 

nieuwe rekenspecialist opgeleid. Er zijn vragen over het digitale 

gedeelte. De rekenresultaten zijn vooralsnog goed en het rekenaanbod 

blijft op school op de agenda staan. De rekenmethode is nog niet 

helemaal te analyseren vanwege het coronajaar. MR spreekt zorg uit 

over de verhoudingen digitaal versus schrijven/papierwerk. 

7 Thema-avond 
Er is nog geen besluit genomen over de thema-avond van 3 november. 
Er wordt gekeken of spreker Eva Bronsveld beschikbaar is en binnen 

het budget past. Er wordt onderzocht of de spreker de avond eventueel 
online zou kunnen verzorgen. 

 
Idee voor een volgende thema-avond is een soort carrousel over alle 
achtergronden van methodes: Blink, Talentfluisteren, Kiva en Gynzy 

kids.  

8 NPO gelden 

zie punt 6. 

9 Cursus nieuwe MR-leden inplannen 

Daphne heeft zich ingeschreven. Joset heeft gezien haar MR-ervaring 

geen cursus nodig. 

 Algemene zaken 

- Traktatiebeleid is besproken.  
- Er wordt navraag gedaan over het beleid klassendienst. 



- Het eten en drinken op school is besproken. Ouders geven aan dat 
sommige kinderen te weinig tijd hebben. Officieel is het een kwartier 
eten en een half uur buiten spelen.  

- Het douchebeleid is besproken. Er is een vraag vanuit de MR aan 
school. 

- Website: De MR moet ook op de website staan. 

 De vergadering wordt gesloten. 

 

 


