
Notulen MR vergadering                   

Woensdag 17 maart 2021 

NOTULIST: Astrid 

Aanwezig: Ralf, Iris, Els, Krispijn, Francoise, Sigrit en Astrid 

1. Schema notuleren is gemaakt.  

2. Notulen vergadering 11 januari 

        Notulen worden goedgekeurd. 

3. Corona update 

School is open en alles loopt. Het valt gelukkig mee met het naar huis sturen van klassen in 

verband met Corona. Karin Damen (moeder en huisarts) verzorgt de snel testen voor de 

leerkrachten. Dit loopt heel soepel.  

De kinderen passen zich heel snel aan en volgen de Corona regels. Kinderen zijn heel flexibel. 

Kinderen kunnen via DigiD snel uitslagen ontvangen van de test. Ralf zal dit nog een keer 

communiceren met de ouders. 

Na de lock-down zijn we goed gestart. Maandag studiedag. Ambities HPS blijven we 

vasthouden. Het gaat nu alleen allemaal wat langzamer, vanwege Corona. 

 

4. Imagoschool/ communicatie/ promotie school 

Sigrit licht notitie "promotie van de school” toe, waarin in een kleine groep is gekeken naar hoe 

we onze school beter op de kaart kunnen zetten. Hoe kunnen we de school beter promoten en 

de aanmeldingen verhogen? Het gebeurt in overleg met Ralf en het zou fijn zijn als er een 

leerkracht bij zou kunnen aansluiten. Op korte termijn willen ze wat organiseren.  

Françoise vraagt waarom we niet meer werk maken van het label excellent. Omdat in het stuk 

wordt aangegeven dat dit label wel zorgde voor meer aanmeldingen. Françoise gaat voor 

volgende vergadering meer uitzoeken over dit label (19 mei) 

Krispijn wil de cijfers van leerlingaantallen van onze eigen school zichtbaarder hebben (het is nu 

gekoppeld aan de internationale school). Ralf stuurt dit naar Sigrit. 

Misschien Stichting Vrienden van Dalton ook hierbij betrekken. Krispijn zoekt contact. 

Krispijn geeft aan dat de website wel wat warmer kan. Naast het bieden van goed onderwijs, 

worden er ook hele leuke dingen gedaan. Daar ook op de website meer aandacht aan 

besteden. 

 

5. Nieuwe aanmeldingen 



 Zie hierboven 

 

6. Oudergelden: kan de TSO gefinancierd worden uit de oudergelden 

Ralf stuurt hierover een mail (voor 19 mei) 

7. Communiceren met ouders over oudergelden. Huidige besteding uitleggen. Opties voor 

extra besteding uitleggen 

Joëlle heeft hierover contact gehad met Krispijn. Er is niet veel geld over van vorig jaar. Dit jaar 

gaan we waarschijnlijk wel wat overhouden. Voorstel is om oudergelden gewoon te innen, 

omdat we nog geen zicht hebben op het overschot. Wanneer we dit in beeld hebben, kunnen 

we daar iets mee doen. 

 

8. Werven leden voor de MR en wie wil het voorzitterschap overnemen van Krispijn? 

Françoise en Krispijn stoppen eind dit jaar. Er is dan 1 ouder nodig (werving) en een nieuwe 

voorzitter. Hierover moet een mail worden gestuurd naar alle ouders. 

Iris en Astrid stoppen ook. Ook binnen de leerkrachtengeleding moet worden gezocht (voorkeur 

voor bovenbouw). Iris en Astrid zetten stukje in INB 

 

9. Stavaza: O.R. en MR samenwerking  (incl 6 mnd afrekening OR aan MR) 

Samenwerking verloopt goed. Er komt nog een afrekening. 

Op dit moment zijn concreet weinig uitgaven. Met de OR is afgesproken om jaarlijks een event 

te organiseren (schoolbreed/ groeps doorbroken). Ze zijn nu bezig met het Olympische Spelen 

event. De vraag is wel of dit Corona-proof zou kunnen, anders wordt dit verschoven naar 

volgend jaar. 

Iris geeft aan dat we meer ruchtbaarheid zouden kunnen geven aan dingen die we organiseren, 

zoals bv het welkom terug ontbijt. Françoise zorgt voor een lijst met media die we dan daarvoor 

kunnen benaderen. 

 

10. GMR-documenten toelichten: deze zijn in januari naar de MR en naar Françoise en 

Sigrit gestuurd. GMR- vergadering is 16 maart. 

Francoise licht aantal dingen toe: 

1. Nationale programma overheid: er komt veel geld vrij voor iedere school om iets te doen 

aan de achterstanden opgelopen door Corona (voor herstel en ontwikkeling onderwijs). 

Scholen moeten hiervoor een plan indienen en dit bespreken met de MR. Het moet 

evidence informed worden ingezet. 

2. GMR raadt aan om de begroting al voor de vakantie te maken 
3. Vakantierooster is goedgekeurd 

4. Komt stedelijk aanmeld beleid (agendapunt volgende vergadering) 

Ralf geeft aan dat dit geld ook voor personeel kan worden ingezet. 

 

11. Rondvraag 



 

 

 

 

 


