
Notulen van de MR vergadering 1-12-2020, via Teams 
 

 
1. Opening: 

a. Aanwezig; Carry, Germen, Sam en Jasper (belt in vanaf 20.30 uur) 

2. Vaststelling agenda  

a. Agenda akkoord. 

3. Vorige notulen; 

a. Tekstuele aanpassing 

b. Verder akkoord 

4. Ingekomen stukken: 

a. Geen ingekomen stukken 

5. Bespreekpunten: 

a. MR -training 8 december, 18:45 – 21:30 uur, via ZOOM 

i. Ter voorbereiding van de cursus ontvangt u bijgevoegd een aantal 

documenten: 

1. Voorbereidingsvragen (graag invullen, de trainer kan vragen naar de 

antwoorden tijdens de training); 

2. MR Start online – Artikelen uit de WMS (graag digitaal of uitgeprint 

paraat hebben tijdens de training voor een praktijkoefening); 

3. Handleiding ZOOM (ter informatie); 

4. Hand-out presentatie (ter informatie); 

ii. Voorbereiding individueel 

iii. Sam en Carry kijken samen naar ZOOM, Germen checkt of Maaike kan 

Zoomen. 

b. Nieuwe directeur per 1-2-2021: Ingvild Krikke - Besselink 

i. Uit 27 kandidaten is Ingvild Krikke – Besselink naar voren gekomen; 

ii. Sollicitatiecommissie bestond uit ouders, leerkrachten, medewerker van Kind 

en Co en bestuurslid SPO. De commissie is erg blij met de keuze. 

iii. Start per 1 februari 2021; Ingvild komt voor die tijd al enige dagen op school 

voor de overdracht. 

iv. Jasper blijft nog een half jaar op de achtergrond betrokken, voor 1 dag per 

week; 

c. Leerlingenraad en ouderraad: 

 

i. Leerlingraad: Wel belangrijk, ook in De Vreedzame School en de Vreedzame 

Wijk, maar nu nog niet relevant. In het nieuwe gebouw meer mogelijk, en 

wellicht heeft Ingvild hier ervaring mee.  

ii. Ideeënbus is wel mogelijk op korte termijn; 

iii. Verder vorming van leerlingenraad goed mogelijk in nieuwe gebouw;  

iv. Ingvild kan daar verder aan werken vanaf februari; 

v. Handig om budget hiervoor al op de begroting te zetten. (volgende MR-

vergadering?) 

vi. Ouderraad is hetzelfde als Activiteitencommissie. Dat loopt. 

d.  Vrijwillige ouderbijdrage 

i. Mollie is bijna zover, de app die de ouderbijdrage van 50 euro int. Technische 

problemen nog bij het installeren. Jasper stuurt Gerwen (penningmeester 

MR) bericht zodra het werkt; 



ii. Wanneer het zover is kan het account geactiveerd worden;  

iii. Dan is het direct bruikbaar; 

iv. Hoe gaan we innen bij ouders die later in school komen? Innen naar ratio, 

per onderwijsmaand €5.  

e. Vertrouwenspersoon 

i. Laura was voorheen vertrouwenspersoon, die is er nu niet meer; 

ii. Er zijn een vrouw en een man gevraagd om vertrouwenspersoon te zijn; 

iii. Ideaal is twee personen omdat kinderen dan niet per se bij eigen juf of 

meester in gesprek hoeven gaan; 

iv. Wanneer deze personen bekend zijn zullen zij langs de klassen gaan om zich 

voor te stellen als vertrouwenspersoon; 

v. Voor de ouders is er een SPO-vertrouwenspersoon. Als het goed is staat deze 

vermeld in de schoolgids. 

 

6. Rondvraag: 

a. Jasper: inspectie onderzoek in december; 

i. Dit gaat over kwaliteit en onderwijsopbrengst ten opzichte van leerling 

populatie; 

ii. Er komt geen rapport van, het is puur voor landelijk onderzoek. 

b. Jasper: school vraagt een subsidie aan ten behoeve van “kwaliteitsimpuls”. Die zou heel 

welkom zijn. We horen er later meer over. 

7. Afsluiting 

a. Voorstel dinsdag 9 februari 20.00 uur (via Teams); 

b. Vergadering gesloten 20.59 uur.  

 

 

Nieuwe datum: dinsdag 9 februari 20.00 uur (via Teams) 

 

 


