
MR-notulen 10 mei 2022 

Aanwezig: Germen, Maaike, Esther, Carry (iets later) Gasten: Ingvild (20:45 u) 

Start om: 20 u, einde: 21:45 uur. 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen  

4. Vorige notulen (goedkeuren) 

Ja. Er ontbreken nog wat notulen op de site. Esther heeft genoteerd welke. Actie Esther en Carry. 

 

5. Ingekomen mail: Marjolein 

Met Ingvild. Ingvild heeft de mail niet ontvangen, omdat ze geen deel uitmaakt van de MR. 

Germen vat de mail samen m.b.t. de creatieve lessen. We zijn nog zoekende hoe het goed 

vorm moet krijgen, en hoe het team meer betrokken is. De komende studiedag komt 

Marjolein een workshop geven aan het team. De creativiteit moet een grotere plek krijgen 

vinden we allemaal. We hopen in de formatie daar ook ruimte in te vinden, zodat de 

kinderen meer crea krijgen. De noodzaak wordt gevoeld. Ook voor een leerlijn, iets voor de 

studiedag. 

6. Ouderbijdrage bespreken 

Met Ingvild. 

 

7. Inrichting MR-vergaderingen en MR (leden erbij per volgend schooljaar?) 

Aantal leden MR op andere scholen: niet helemaal duidelijk. Wellicht mensen erbij halverwege het 

jaar? We zijn in aantal nu aan de lage kant. De oudergeleding zit er even lang in, treden dan ook 

tegelijk uit?  

Medezeggenschapsregelement: hebben we dat? Ja, een standaarddocument. Moet het dan 

aangepast worden? Ja. Esther vraagt Robin. En ze vraagt een bekende collega van een andere 

school. 

Maaike: aan de hand van de jaarplanning de vergaderingen inplannen. Dat geeft wat meer structuur. 

Die van komend jaar wil Maaike dus graag ontvangen.  

We starten voorlopig zonder directie, die schuiven dan later op de avond in. 

De agenda en de notulen zetten we dan in Teams, zodat we het allemaal makkelijk kunnen vinden. 

 

Ingvild sluit aan (20:45 uur) 

8. Gebruik van interactieve muur gymzaal? 



Ingvild: Robin heeft een uitleg gekregen, heeft dit met Philip (gym) gedeeld. Ingvild pakt het op. Ook 

voor scholing. Helaas werkt de promotor van de interactieve muur niet meer bij de SPO... 

 

 

9. Formatie en groepsverdeling 2022-2023 (reacties Ouders?) 

Geen enkele reactie ontvangen. 

10. Gedragsprotocol, eventueel. 

Komende week hebben we stuurgroep Vreedzaam en daar wordt het besproken. Het 

gedragsprotocol helpt al wel in voorkomende gevallen: er is vaak maar 1 gesprek nodig we 

pakken het gedragsprotocol erbij. (Komt op de volgende vergadering terug) 

11. Schoolgids 

Esther mailt met Robin. Hij is nog niet klaar. 

12. Ouderbijdrage vaststellen 

School mag geen herinneringen sturen. De bijdrage is vrijwillig. We moeten het nog 

duidelijker laten weten: iedereen mag altijd mee. Eventueel gaan activiteiten niet door 

omdat er te weinig budget voor is. De activiteitencommissie wil wel graag weten hoeveel 

geld er beschikbaar is. Ingvild en Shadi gaan dit uitzoeken.  

Germen: er is wsch. 65 euro per kind nodig, zodat school geen bijdrage geeft. Ingvild vindt 

het bedrag te hoog. (30% meer.) Geld voor schoolreisje zit in die 65 euro. 

Tweede lichting innen (latere instromers) heeft Ingvild nog niet geïnd. Dit gaat binnenkort 

gebeuren. Volgende vergadering meer informatie. 

13. Vakantierooster (ingvild gestuurd) 

De kalender van SPO is nog niet klaar. In de Vliet had wel al iets gestaan, maar de definitieve 

planning van studiedagen etc is er nog niet. Zodra die er is regelt Ingvild het. 

14. Rondvraag 

Ingvild: 6000,- euro rekening om KDV open te houden op de dag dat er geen stroom/water 

was. Wij zijn verantwoordelijk voor het gebouw. Wie neemt het besluit om te sluiten bij 

zulke calamiteiten? Ingvild vindt: sluiten. School betaalt voor dit gebouw al heel veel kosten. 

Overleg met KDV hierover is begonnen. Vraag: hebben we behoefte aan een Kindcentrum-

raad? Overkoepelend boven school en KDV.  

15. Afsluiting, vaststellen nieuwe datum  

(Jaarplanning volgend jaar maken. Wanneer gedrags- en pestprotocol plannen en 

ondersteuningsplan) 

MR7: dinsdag 28 juni 2022. 

 



 

MR vergaderingen van schooljaar 2021-22: 

 

MR1 op 7 september 2021 

MR2 op 12 oktober 2021 

MR3 op 30 november 2021 

MR4 op 1 februari 2022 

MR5 op 15 maart 2022 

MR6 op 10 mei 2022 

 

MR7: dinsdag 28 juni 2022. 

 

 


