
Voorstel notulen MR3 30 november 2021 

Via Teams.    Aanwezig: Maaike,  Germen, Esther, Carry  

Gasten: Ingvild, Robin 

 

1. Opening  20 uur 

2. Vaststelling agenda   

3. Mededelingen   

4. Vorige notulen  

Van vorige MR-vergadering, MR2 12 okt 2021, zijn de notulen kwijt vanwege een 

wifi-storing in de wijk. We besluiten dat alles in de vergadering is gelukt, en dat de 

notulen van MR1 zijn goedgekeurd. 

5. Bespreekpunten   

- Ingvild heeft een aantal bespreekpunten  

* Maatregelingen Corona (Sint en Kerst)  

We bespreken de Corona-maatregelen die het team en Ingvild hebben bedacht voor beide 

feesten. De school is (weer) verdeeld in cohorten. Sint komt in de speelzaal, niet op het 

plein. Voor Kerst: we vervroegen de kerstviering in de klassen i.v.m. mogelijke sluiting. Het 

wordt een kerstlunch, ieder brengt zijn eigen lekkere lunch mee. Wanneer het weer kan 

vieren we het uitbundiger in het nieuwe jaar. We wachten het PO-Raad protocol af. 

  * Begroting 

De begroting was al goedgekeurd. Vanwege het grote tekort heeft Ingvild het nogmaals 

bovenschools gecheckt. Volgens de SPO klopt het tekort. Altijd zo met een nieuwe school. In 

2024-25 moet het tekort op 0 euro staan. Inkomsten uit de verhuur van de sportzaal komen 

de school ten goede. Wel moet het onderhoud hiervan worden betaald. 

  * Vacature invulling en hoe de verdeling 

Vanaf januari 2022: Olga (4 dagen) en Merel (1dag) in groep 0, de instroomgroep. Starten 

met ongeveer 8 kinderen in de eerste weken. Na de zomer: 4e kleutergroep. 

* formatie kijkend naar toekomst 

Volgend schooljaar: 4x gr 1-2; 2x gr 3; 2x gr 4; 2x gr5; etc. We hebben volgend schooljaar 

nog steeds bijzondere aantallen leerlingen. Momenteel een minigroepje 7/8, volgend jaar 

een kleine gr8. In de volgende MR: groepen-structuur samen bekijken. Wat past het beste? 

Oplevering van de huizen (fase 7 van de 11) speelt ook mee. 

6. Resultaat van de tevredenheidsmeting ouders Rijnvliet (punt Robin) 

Mooie scores, 7,4 gemiddeld.Aanbevelingen: gesprekkencyclus 4x p.j. wordt gewaardeerd. 

Informatie kan duidelijke; bij meer kinderen uit 1 gezin zijn er veel berichten via Social 

Schools en de mail. Ouders voelen zich welkom. Er waren 69 respondenten. 

7. - Wat gaan we doen met het MR geld van dit jaar. 

Ten eerste: de MR-cursus van Esther. Was waardevol. Veel waardering voor onze eigen MR. 



Besteding: Uit meerdere keuzes kiezen we: 1. Kapla/Lego tbv de middenbouw. En 2. Een basketbal-

doel. 

-pestprotocol, voor zomer werd aangegeven dat deze in sept/okt afgerond zou 

worden. Ingvild: Dit is nog niet klaar. Op de studiedag van 26-1 staat het op de agenda. We 

vinden het allemaal belangrijk. Past ook goed binnen de Vreedzame School 

 

 - GMR terugkoppeling – Germen Niet veel bijzonders. Het jaarverslag komt eraan. 

- Koffiebijeenkomst MR plannen. Woe 19 januari, 10 uur. Digitaal. Met Germen en 

Ingvild. 

8. Rondvraag:   

1. thema's 2022-2023 – Germen: “Utrecht 900 jaar” als thema? Robin: het moet wel passen 

binnen onze projecten. 

2. Versieren kerst/opruimen Sint: Ingvild neemt dat op met de AC (Activiteitencommissie) als 

de nieuwe protocollen van de PO Raad er zijn. 

3. Esther: Leerlingenraad? Ingvild: Past binnen de Vreedzame School, en komt er echt aan. 

4. Ingvild: Corona trekt weer een enorme wissel op ons. Superdapper dat we echt doorgaan. 

Het is nu best pittig voor ons. 

9. Afsluiting 21:45 uur 

Nieuwe datum:  

MR4 1 februari 2022, digitaal. (Fysiek als het kan.) 

------------------------------------------------------------ 

 

MR1 op 7 september 2021 

MR2 op 12 oktober 2021 

MR3 op 30 november 2021 
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