
Notulen MR vergadering 

 
 
Datum: 30-11-2021 (online) 
  
Aanwezig: Esmée, Nicole, Mike, Karima, René, Niels, Maya (sluit iets later aan), Miriam, Karin 
Afwezig:  
Notulen: Karin 
Voorzitter: Esmée   
 

1. Opening  
 
 

2. Notulen vorige vergadering (12-10-2021) 
Goedgekeurd, Karin laat ze op de website en op ouderportaal plaatsen.  
Pauzesport komen we op terug bij punt 4. 
Miriam wil graag weten wanneer ze aan moet sluiten, voor de komende vergaderingen. 

 
3. Mededelingen 

- Ingekomen post 
Er is geen nieuwe ingekomen post.  

- Mededelingen vanuit directie 
Er is een afspraak geweest met allerlei mensen over het blijvend afsluiten van 
parkeerplaats (situatie zoals deze nu is) Er wordt nu gekeken of het juridisch mag. Er is 
goede hoop dat dat gaat lukken. Daarna volgen nog meerdere stappen voordat het 
definitief afgesloten kan/gaat worden.  

- GMR 
Karima heeft gemaild wanneer de volgende GMR is, geen reactie. Vorige keer is er vanuit 
de Boog niemand geweest. Miriam heeft de notulen van 7 oktober doorgestuurd naar 
Esmée, Esmée stuurt ze door. Karima gaat 9 december naar de MR.  

 
4. Update inzet NPO gelden 

Pauzesport:  
Vanuit de leerlingenraad is de pauzesport geëvalueerd. Veel kinderen zijn er positiever over 
geworden. De kinderen in de bovenbouw hebben keuze in wat ze willen doen. Er zijn 
gesprekken geweest met de organisatie van pauzesport. Er wordt ook aangegeven dat 
kinderen het sporten teveel vinden, gym/eigen sport/pauzesport. Er komen de periode ook 
andere talenten aan bod dan sport.  
De bovenbouw is meer tevreden, maar de midden/onderbouw moet nu nog wat beter 
georganiseerd worden zodat de kinderen wat meer gemotiveerd worden.  
1 Leerkracht spreekt Engels, in de bovenbouw wordt dit juist als positief ervaren, in de 
middenbouw levert het juist problemen op. Ook dit is mee genomen in de evaluatie.  
 

5. Begroting 
De NPO gelden zijn opgenomen in de diverse kostenposten.  
Binnenkort heeft directie een gesprek met de controller van de SKPO.  
Ondanks dat we in de – staan, is de begroting wel goedgekeurd. De realisatie zoals het nu op 
de begroting staat, is t/m oktober. Het tekort wordt aangevuld door de SKPO.  
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De formatie is ruim, we hebben geld voor 13 groepen, maar we hebben er 16. Daar zijn we 
erg blij mee. Zodra de NPO gelden stoppen moeten er minder personeelskosten gemaakt 
worden.  

 
6. Corona maatregelen 

De ouders vragen hoe het ermee gaat? 
Mondkapjesplicht vanaf groep 6, dat is een verschil met vorige keren.  
Groepen 4 in quarantaine gezeten, thuisonderwijs vanaf dinsdag meteen gestart, fijn dat er 
ervaring is en spullen klaarliggen. Leerkrachten hebben met vaste instructiemomenten 
gewerkt via teams.  
Er zijn ook zorgen vanuit ouders over eventueel thuiswerken of langer vakantie, er komt dan 
een echte last op de schouders van ouders. Dan is het fijn om te merken dat school zo goed 
meedenkt. Ook rondom het testen van de kinderen zijn zorgen. Wij als school volgen de 
maatregelen, wij bepalen zelf geen regels.  
Het bericht dat gestuurd is maandag 29 november over de nieuwe maatregelen is bij 
sommige ouders niet als vriendelijk ervaren, dat was in principe de bedoeling zodat ouders 
het niet als vrijblijvend zouden ervaren.  
 

7. Leerteam eigenaarschap 
Maya en Karin geven een update van de dingen die uitgezet zijn rondom eigenaarschap; een 
extern iemand is komen observeren in verschillende klassen rondom de executieve functies, 
(wordt vervolgd) én er zijn doelgesprekken geweest waardoor de kinderen doelbewuster 
werken.  
 

8. Rondvraag 
René wil graag op de volgende MR vergadering leerteam rekenen op de agenda. Niels wil graag 
tijd voor leerteam gedrag en als leerteambegeleider.  
Niels heeft een berichtje gestuurd aan alle leerkrachten van groep 4-8 om te regelen dat er 
een link komt om in te loggen bij afwezigheid. 
Maya wil graag dat achter het agendapunt staat wat het doel van het agendapunt is 
(informeren, update, discussie o.i.d.).  
Mike geeft aan dat er bij de poort een grote plas ligt, hij heeft er een melding van gemaakt bij 
de buiten beter app. Vorig jaar ook al meerdere keren gemeld, wordt dan wel opgelost, maar 
het verzakt weer. Misschien helpt het om beide poorten open te zetten? Niels overlegt met 
Tonny.  
 

9. Sluiting 
We sluiten om 21.08u 
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Actiepuntenlijst:  

  

Wie  Wat/ ingediend  Afgerond?  
Datum  

Niels Overleggen over de plassen bij de poort.  z.s.m. 

Karin Notulen vorige vergadering op ouderportaal en de 
website laten zetten. 

Na iedere 
vergadering 

   

   

   

   

   

 

 
Besluitenlijst:  
 
 

Datum:  Onderwerp en uitslag:  

22-09-2020  Esmée stuurt voortaan de laatste notulen mee met de agenda.  

09-12-2020 
  

Verhoging ouderbijdrage + kampgeld in de ouderbijdrage.  
Unaniem goedgekeurd. 

04-02-2021 Mondkapjes groepen 7 en 8 en leerkrachten akkoord 

04-02-2021 Plan rapporten en CITO’s 
Voorstel goedgekeurd 

  
25-03-2021 Vakantierooster goedgekeurd 
29-06-2021 
12-10-2021 

Schoolgids goedkeuren 
MR vergadering na een wat langere tijd (6 weken) is fijn, dan hebben we wat te 
melden.  

  

  
  

 

Notuleren en postvak leegmaken MR, schooljaar 2021-2022  

12-10-2021  Niels 

30-11-2021 Karin 

14-02-2022 Maya 

12-04-2022 René 

06-07-2022 Karin 

 

 


