
Notulen MR vergadering                   

Donderdag 8 juli 2021 via Teams 

2030-2130 uur  

Aanwezig:  

Afwezig: Inge (zwangerschapsverlof) en Ralf ( ziek) 

Notulist: Iris 

1. Notulen van 15 juni 2021 

 Goedgekeurd 

2. Corona update  

Vraag aan Ralf of hij een soort stappenplan kan maken voor ouders voor als er een klas in 

quarantaine moet. Tip aan Ralf: het stappenplan na laten lezen aan een niet-personeels-lid 

om ervoor te zorgen dat het voor ouders duidelijk is.  

Donderdag 26/8 vraagt Els aan Ralf in de startvergadering om een Corona-update. 

3. Schoolplan: voortgang monitoren (Plan 2020-2021: NPO)  

NPO komt ook aan bod in onze plannen voor volgend jaar: plan 2021-2022 

Vraag aan Ralf is of er een tweejarenplan kan komen voor de besteding van de NPO 

gelden. Met als aanvulling dat inzet voor de sociaal emotionele ontwikkeling van belang is: 

we onderschrijven de inhoud maar we begrijpen het bedrag niet. 

4. Schoolgids: Françoise leest mee met Ralf. Deadline is 29 juni 2021 

Voor de vakantie moet de definitieve versie klaar zijn. Francoise geeft via de app aan of de 

aangepaste versie wat haar betreft goed is. ( Zij heeft meegelezen en heeft Ralf laten 

weten wat wat haar betreft aangepast moest worden) 

5. Nieuwsbrief/ Jaaroverzicht 

Krispijn en Joelle kijken ernaar en sturen het daarna naar Els. Els stuurt het aankomende 

donderdag of vrijdag via een Social Schools bericht naar ouders. 

6. HPS/ Edi update 

Slaan we over. 

7. Imago school en communicatie 

MR gaat een POLL onder ouders houden. Tiemen stelt voor om deze op de ouderavond 

door ouders in te laten vullen. 



8. POLL onder de ouders uitzetten in september. Vragen bedenken/ bespreken 

Idee is om ongeveer 11 vragen op te stellen: combinatie van meerkeuze en open vragen. ( 

Idee is om ook vragen te maken waarbij ouders/kinderen een cijfer in kunnen vullen als 

antwoord)  Misschien ook een POLL onder de leerlingen? 

9. Pauze personeel 

Elke leerkracht behoudt een lunchpauze van een half uur. 

10. Vakantierooster vaststellen 

(Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 2022 wordt geen studiedag) 

(Jaarkalender/vakanties/studiedagen) 

Iedereen vindt het prima dat de laatste dag voor de vakantie geen studiedag is maar een 

halve lesdag voor de kinderen. 

11. Werven MR leden (ouder/personeel) 

Tiemen heeft morgen contact met ons nieuwe MR lid: Peter Koppers 

Verder komt Sascha Raterman erbij, blijft Iris en nemen Krispijn en Francoise afscheid van 

de MR. 

12. GMR stedelijk aanmeldingsbeleid. Ralf komt hierop terug 

Kan van de agenda af. 

13. MR vergaderingen 2021-2022 MR ouderavond wordt 23 september 2021. ( Starttijd 

is 20.00 uur) 

De opzet is gemaild. De eerste vergadering is 15 september volgend schooljaar. Een week 

ervoor, 23 september, is de ouderavond. Liefst fysiek, maar anders via Teams. We willen 

hem iig wel door laten gaan! 

Joelle stelt voor om de ouderavond niet alleen door de MR maar ook door de OR in te laten 

vullen. Iedereen vindt dat een goed idee. 

14. Voorstel alternatieve wijze van ouderbijdrage incasseren. 

Joelle wil zich verder gaan verdiepen in “Club Collect” Ouders kunnen daarmee zelf de 

hoogte van de ouderbijdrage kiezen. Club Collect kan een demo geven. Joelle zal Peter 

Koppers vragen of hij mee wil luisteren. 

Komt in september terug op de agenda. 

15. Rondvraag 

Tiemen vraagt hoe de leerkrachten de wisselingen van groepen vinden. De PMR vertelt dat 

op een enkele uitzondering na iedereen er eigenlijk wel oke mee was. 

Tiemen benoemt dat het de laatste vergadering is van Francoise en Krispijn. Els zegt dat 

we in oktober met elkaar gaan eten. Els gaat dat regelen. ( Inge en Karen worden ook 

uitgenodigd) 

Joelle vraagt hoe het zit met “excellente school” worden. Het komt op de agenda van de 

volgende vergadering. 



Krispijn vraagt hoe het zit met in- en uitschrijven bij de KvK en de Triodos bank. Joelle gaat 

dit regelen en brengt de betrokkenen op de hoogte van wat ze wanneer moeten doen. 

 

 

 

 

 

 


