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Notulen MR  

 

Datum : 9 maart 2022 

Aanvang : 20.30 uur,  

Locatie : op school  
 

Aanwezig: Beryl, Sandra te Brake, Sandra Wijnveen, Ferdy, Nadie (Online) 

Afwezig: Lonneke 

 

1. Opening+ vast stellen programma… 

Sandra opent de vergadering.  

2. Notulen d.d. 13-12-2021 

Voorstelbrief: Stukje van Sandra W ontbreekt, ze stuurt hem door 

naar Nadie. Nadie zet deze in canva (onze lay-out).  

Ellen stuurt de notulen via de mail (niet alleen in teams) 

3. Mededelingen 

- 

4. Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor de bijeenkomst, Ferdy heeft ons afgemeld.  

5. Ouderbetrokkenheid (voorstelbrief) 

We voegen de voorstelbrief aan de nieuwsbrief toe. Verder geen inloop 

uur of iets dergelijks. 

We vinden het prettig dat ouders niet meer voor schooltijd de school 

inkomen, dit voor de rust die we hierdoor hebben ervaren. Na 

schooltijd mogen ouders altijd even binnen wandelen. Vraag: komen er 

dan wel mogelijkheden voor een kijkje in de klas? 

Huidige situatie: nieuwsbrief vermelden dat ze bij ons kunnen komen 

voor een praatje of informatie waar ze terecht kunnen hulp kunnen 

krijgen/vragen. Houden het welzijn van de kinderen in de gaten.  

6. Communicatie + nieuwe rapport 

Reactie van ouders was wisselend met name dat er geen papieren versie 

is. Aan de andere kant heel lovend over de mogelijkheden wie er zijn.  

7. Begroting+formatie 

Dieuwertje is naar de Vlier, wij moeten iets formatie inleveren, dit 

komt door de veranderde peildatum en de NPO gelden. Dit is 

waarschijnlijk in mei duidelijk.  

Schoolplein: is nog niet helemaal klaar, er komt nog wat groen bij, 

tribune wordt afgemaakt en er komt een bord met bouwweide. 
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8. Krimp 

Blijven vrij stabiel. Kan vanaf nu wel van de agenda, als het anders 

wordt dan zal Beryl het noemen.  

9. Besteding ouderbijdrage (verzetten naar mei/juni?) 

Mag naar mei/juni  

10. Vakantierooster  

- studiedagen wordt nog nagekeken, de rest zal waarschijnlijk zo 

blijven. Het rooster wordt z.s.m. naar ouders gecommuniceerd. 

11. Verkeerssituatie (brief) 

Hekjes zijn geplaatst. Ferdy heeft contact gehad met de gemeente. 

Eventueel brigadiers zou kunnen, hier is nog contact over met politie.  

Ze willen het begin van de Schoolstraat gaan versmallen.  

12. Corona 

- 

13. Gezonde school 

Thema certificaat aangevraagd voor welbevinden. 

14. Rondvraag 

Beryl: mr vergadering van 30 maart verzetten naar 20 april. 

15. GMR 

- 

16. Sluiting 

 

Actiepunten: 

- Sandra W. stuurt haar stukje van het voorstelbrief naar Nadie. 

- Team gaat nog bespreken hoe we “het kijkje in de klas” gaan regelen. 

-Beryl gaat een stukje voor de nieuwsbrief schrijven om te laten weten 

dat we er voor alle ouders willen zijn en ons bewust zijn van het feit 

dat het welzijn van de leerlingen en/of financiële situatie binnen 

gezinnen gaat veranderen. Dat ze bij ons binnen kunnen lopen voor 

vragen of een luisterend oor.  

-Terugkoppeling binnen het team; hoe gaan wij om met informatie naar 

ouders (excursies, foto’s etc.) 

 

 

 


