
 
Notulen MR Vergadering 
 

 

 

Algemeen 

 

Datum  26 november 2020 

Tijd  18:30 – 20:30 

Locatie  Thuis via zoom 

 

Deelnemers    

 

EAN  Edwin van Anraad (Voorzitter, OG)  TKO Thijs Kok (PG) 

MRI Marjan Rinsma (OG)   ADO Anne Doornenbal (PG) 

MPE Michael Peters (OG)   MRO Manon Rolink (PG) 

 

JTW Judith van Twist (Directie) 

              

Agenda 

 

1. Opening vergadering, vaststelling agenda, algemene mededelingen  

Om 18:00 uur opent EAN de vergadering. Agenda wordt goedgekeurd. 

 

2. Taakverdeling: notulist / secretaris      

Op dit moment werken we met een roulerende notulist. Deze vergadering zal worden genotuleerd door ADO. 

 

3. Verslag vorige bijeenkomst       

De notulen van de vergadering op 24 september 2020 zijn vooraf aan de vergadering door de OR-leden 

beoordeeld. Op de thans liggende versie zijn geen opmerkingen. De notulen worden hiermee vastgesteld. 

    

4. Ventilatie in de gymzaal     

Vorige vergadering heeft Manon dit punt aangedragen. Fleur heeft dit opgepakt. Dit punt is niet overgedragen 

aan Judith. Wel is het volgende bekent. Mike geeft aan dat er genoeg tijd tussen groep A en B is. Hij maakt 

gebruik van desinfectie voor iedere les. De gemeente geeft aan niks aan ventilatie te willen doen omdat de 

ramen en deuren open kunnen. Teamgeleding geeft aan dat er geen geluiden van ouders zijn dat de huidige 

situatie niet wenselijk is. 

 

In de school hebben alle groepen nog altijd ramen en deuren open zoals volgens RIVM aangeraden. 

Bovenlokalen locatie Schoolplein hebben geen mechanische ventilatie. Dit wordt op korte termijn door de KSU 

aangepakt. Er zijn subsidieregelingen voor die daarvoor ingezet kunnen worden. 

De MR is gerustgesteld op dit punt. 

 

 

5. Ouderbetrokkenheid 
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Ouders bij M. in de klas willen initiatief nemen om de ouderbetrokkenheid 

verhogen. JVT geeft aan dit nu nog lastig te kunnen beoordelen na 2 dagen 

weer in de school. Voorstel om dit eerst te bespreken met OC. MPE wil dit graag waarborgen en een bijdrage 

leveren tussen OC, ouders en MR. MPE neemt contact op met M. over dit punt. Ook om wat meer duidelijkheid 

te krijgen over de wens en het initiatief van ouders. ADO mailt MPE mailadres M. Teamgeleding geeft aan dat er 

binnen bepaalde klassen al wel verschillende initiatieven zijn die vanuit de klassenouders worden opgezet. 

Belangrijk om ook school breed te kijken naar mogelijke initiatieven.  

 

6. Atelier/creatieve lessen    

Er zijn geluiden dat kinderen graag wat meer zouden willen doen binnen de creatieve lessen dan alleen 

knippen/plakken. Door de school heen zouden er verdiepende creatieve activiteiten plaats kunnen vinden in de 

klas. Teamgeleding geeft aan dat er nu door leerkrachten zelf wordt gekozen en bepaald wat ze aan creatief vak 

geven. Afgesproken is dat dit minimaal 1 uur per week gebeurt. De ene leerkracht geeft veel drama, terwijl een 

ander liever zingt of tekenles geeft. Tijd speelt hierbij ook een belangrijke rol. Het goed voorbereiden van een 

creatieve les voor ongeveer 25 kinderen vraagt best wat tijd. Deze tijd is niet iedere week even makkelijk te 

vinden. JVT geeft aan dat ook vanuit de overheid op dit moment wordt aangegeven vooral de cognitieve vakken 

voorop te zetten en hier zoveel mogelijk tijd aan te besteden. 

Er is een cultuurbeleid op school. Deze is tot aan de coronaperiode naar tevredenheid uitgevoerd. Nu door 

corona is dit beleid wat uitgekleed. Na rapport 1 zullen er wel 2 rondes atelier aangeboden worden. Dit geldt voor 

de groepen 3 t/m 8. 

Als alles rondom corona weer wat meer bedaard is zal het beleid weer opgepakt worden zoals beschreven.  

 

7. Voortgang selectie nieuwe schoolleider     20:00 – 20:10 

16 december 2020 zal er vanaf 15.00 een benoemingsvergadering plaatsvinden. 

Jansje houdt ons hiervan op de hoogte. 

 

8. Financiën OC/ouderbijdrage    

De OC rekening heeft minder budget dan aanvankelijk werd gedacht. Er is met terugwerkende kracht geld van 

de OC rekening gehaald wat in het verleden van de schoolrekening is gehaald. 

Ronald (penningmeester OC) heeft dit op orde gebracht.  

Ouderbijdrage blijft dit schooljaar gelijk. Ouderbijdrage is een lange termijn bijdrage. Waarbij ouders vanaf groep 

1 bijdragen aan verschillende uitgaves.  

Er is een mail van een ouder hierover. JVT pakt deze mail op. 

JVT neemt contact op met OC om dit te communiceren naar ouders. 

 

9. W.V.T.T.K. en sluiting vergadering      

• Marjan: Extra uitjes/activiteiten in de klas 

Veel dingen kunnen niet plaatsvinden. Dit is voor kinderen best een bittere pil. MRI geeft aan dat er voor 

kinderen soms meer activiteiten kunnen plaatsvinden buiten het reguliere cognitieve onderwijs. Dit geeft ze ook 

momenten om naar uit te kijken. De maatregelen maken dit niet altijd even makkelijk. Er ligt al veel op het bord 

van de leerkrachten. Ouders zouden hier ook een rol in kunnen spelen. 

• Anne: Oudergeleding heeft op dit moment ouders uit 1 klas.  

Op dit moment zitten de kinderen van de ouders van de oudergeleding allemaal in 1 klas. Dit maakt dat 

niet altijd alle informatie door hen gezien/gehoord wordt. Belangrijk om dit in de gaten te houden. Het 
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mailadres beheert door ADO speelt hierin een belangrijke rol. 

Daarnaast is belangrijk om bij het verkiezen te zorgen voor een betere 

spreiding.  

 

• Thijs: vervroegt opstappen. 

Door een dag minder te werken redt hij het qua uren niet meer om MR in zijn taakuren te passen. Hij wil 

per de zomervakantie vervroegt opstappen. 

Hierbij hebben we meteen de termijn van de andere leden bekeken. 

 

10. Sluiting vergadering 

Om 20.30 wordt de vergadering gesloten. De volgende vergadering zal op 28 januari 2021 zijn. 

 

 

 

Actiepunten 

  
 

# Onderwerp Status Eigenaar Initiatie Deadline 

 Consolidatie van huidige processen Hold PG/OG 26sep19 2021 

 Verbeteren communicatie ‘Ouderparticipatie’ Hold MPW 26sep19 2021 

 Bespreken PR-mogelijkheden school Hold PG/MRI 27nov19 2021 

 schoolgids actief FWA/JTW 26sep20 2021 

 ouderbetrokkenheid actief FWA 26sep20 2021 

 Montistory actief FWA 26sep20 2021 

 Ventilatie in gymzaal actief FWA 26sep20 2021 

 


