
NOTULEN MR  vergadering maandag 24-01-2022 
 
Locatie:  Teams 
Voorzitter:  Eduard       
Notulist:  Tessa 
Tijd:   20.30 uur  
Aanwezig: Gwen, Dave, Tessa, Lenneke, Maris, Joyce 

Gast: Isabel Barbera 
Afwezig:   
Bijlagen:  A. notulen vergadering 17-11-2021 

 
 

 

tijd Onderwerp Status Wie? 

19.30 1. Welkom Laatste vergadering Lenneke Eduard  
19.35 2. Ingekomen 

correspondentie 
Geen ingekomen correspondentie 
  

Eduard 

19.40 3. Mededelingen  
- Notulen vorige 
vergadering  
(zie bijlage A)  
- Actielijst,  
- GMR 
- OR 

Notulen 17 november 2021 zijn wel 
goedgekeurd. 
 

Actielijst is bijgewerkt. Punten zijn in 
vergadering opgenomen.  
 

GMR:  
- Nieuwe secretaris gezocht 
- Gesprekken hervormingen 
- Begroting is goedgekeurd 

 
De GMR gaat anders georganiseerd worden. Leden gaan vanuit 
SPO gekozen worden, de GMR wordt kleiner, ouderleden krijgen 
een vergoeding. We worden op de hoogte gehouden via e-mail. 
 

Eduard 
 
Lenneke 
 
 
Lenneke 

19.50 4. Corona Stand van zaken 
 
Corona raast momenteel door Nederland. Ook op school zijn er 
deze week 4 groepen in quarantaine. Regering komt met nieuwe 
plannen: kinderen t/m 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine 
bij te hoog aantal besmettingen in de klas en mogen zonder 
klachten naar school komen. Het is een uitdaging om deels 
online lessen te geven voor leerkrachten.  
Het is belangrijk voor leerkrachten om alert te blijven op klachten 
bij leerlingen. Bij klachten naar huis.  
Ouders mogen de school niet in. 
De MR staat achter de besluitvorming van school rondom Corona 
beleid.  
Joyce houdt het SPO-bestuur en de MR op de hoogte van de 
gang van zaken hieromtrent. 
 

Joyce 

20.00 5. Gelijke dagen 
update 

Stand van zaken 
 
Vragenlijsten zijn afgenomen bij team en ouders. Prima 
responsaantal. Er is overleg geweest met Ronald de Jong, 
begeleider hieromtrent. Conclusie: zowel team als ouders stemt 
de meerderheid voor woensdagmiddag vrij en wel meer 
onderwijstijd op de vrijdagmiddag. In de werkgroep en op de 
studiedag is er een terugkoppeling naar het team en wordt hier 
verder over gesproken.  
MR staat achter dit besluit. Staat achter een educatieve 
meerwaarde. Wel vraag naar of de ongelijke dag eventueel ook 

Joyce 



naar vrijdag zou kunnen i.v.m. ‘nieuwe’ start op donderdag. 
Verwachting is half maart een beslissing nemen, gaat dan per 
het nieuwe schooljaar in.  
 

20.15 6. Privacy 
gegevens ouders 

Ingekomen onderwerp vanuit achterban:  
 
Het laatste jaar hebben we als ouders veel verzoeken 
voor deelname aan onderzoeken gekregen. Vaak voldoen 
ze niet aan de privacy wetgeving. Een paar weken 
geleden hadden we bijv. een brief van SPO Utrecht 
gekregen waar stond dat ze de e-mailadressen van de 
ouders hadden gedeeld met een onderzoeksinstituut 
omdat dat van de AVG mocht. Dit mag echter zeker niet; 
ik heb dit bij de FG geëscaleerd en gelukkig werd er snel 
gereageerd en aangepast. Ik vind dat school ouders 
beter kan beschermen door  beter te filteren/selecteren 
van dit soort onderzoeken. 
 
Isabel Barberá is hierbij uitgenodigd.  
 
MR adviseert school de AVG te volgen. School geeft aan dat het 
probleem bij SPO zit en dat daar nu maatregelen zijn genomen 
en de AVG-richtlijnen wordt aangehouden. Ook geeft school aan 
dat er onderscheid wordt gemaakt in welke onderzoeken wel en 
niet plaatsvinden op school en dat het er ook niet te veel zijn. 
 
Isabel geeft aan dat school haar altijd mag raadplegen bij een 
onderzoek om te checken of het aan de AVG voldoet en of de 
vragen relevant zijn. 
 

Isabel 
Barberá/ ? 

20.45 Lerarentekort  Hoe is het in de school?  
 
Er zijn momenteel 2 vacatures: instroomgroep en groep 8. Er 
komt waarschijnlijk nog een vacature vrij in het nieuwe 
schooljaar, lerarentekort is een enorme uitdaging voor de school 
en de nieuwe formatie is een uitdaging. Huidige manier is geen 
oplossing. School ziet bijv. mogelijkheden in 1 leerkracht + 1 
leerkrachtondersteuner voor 2 groepen. Dan zou een 
ondersteuner de kinderen kunnen begeleiden die minder 
instructie nodig hebben. Er is een groter aanbod van 
ondersteuners op de markt. Directie hecht belang aan kwaliteit 
leerkracht: beter geen leerkracht, dan twijfel. MR uit waardering 
begeleiding nieuwe leerkrachten en er wordt genoemd dat 
nieuwe mensen wel nodig zijn, ook wordt bescherming 
leerkrachten genoemd. Belangrijk om dat voorop te stellen. 
Optie: 4daagse lesweek? Uit de oproep van ouders die op school 
opvang willen doen hebben 8 gereageerd (geen blijvende 
oplossing). Het is moeilijk om nieuwe leerkrachten te vinden, 
onvoldoende huisvesting/parkeren is geen helpende factor. Vraag 
MR: politiek of het SPO-bestuur aanspreken. Zie actiepunt. 

 
 

Joyce 

21.05 7. 
Verkeerssituatie 
rond school 

Er is momenteel veel verkeerhinder aan de Pauwoogvlinder 
rondom spitsuren school door bouwverkeer. Dit probleem is 
straks waarschijnlijk minder, omdat zij dan aan de Arcade-kant 
werkzaam zijn.  
Initiatief 30 km/uur zone aan de Louis Armstrongboulevard helpt. 
Auto’s houden meer rekening met schoolgaande kinderen. 

 

Gwen 

21.20 8. OR financiën De vrijwillige ouderbijdrage is nu al 9 jaar 55 euro. Door inflatie, 
aantal afnemende betalingen neemt en oplopende prijzen van 
activiteiten, kosten in het algemeen vraagt de OR om een 
verhoging of er moeten posten worden weggestreept. Bijv. kamp 
apart. Een bedrag van 75 a 80 euro zou passend zijn en daarbij 
deze bijdrage jaarlijks te verhogen aan de hand van de CBX-
index. Misschien is het goed om aan ouders te vragen of zij extra 
willen sponsoren in het kader van armoede / kansengelijkheid. Er 

Eduard & OR 

 



zijn ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nauwelijks kunnen 

betalen. OR maakt voorstel voor directie. 

21.35 9.  Nieuwsflits - Stukje Isabel  

- MR dankbaar inzet leerkrachten, ondanks 
corona, tekorten  
- Gesprek OR vrijwillige ouderbijdrage, 9 jr, …  
- Verkeersveiligheid, zichtbaar verbeterd  
- Besmettingen Corona lopen op, uitdagingen, 
lief zijn voor elkaar 

Lenneke 

21.40 10. Rondvraag - 
 

Eduard 

  Volgende MR-vergadering: dinsdag 15 maart 
2022, 19.30 

 

 

  



ACTIELIJST:  

Datum Actie Wie Status/ 

gereed 

13-04-2021 Contact MR Academie10 Lenneke 

 

Antoinette 
(i.v.m. mis-

communicaties)  

 

09-09-2021 Alles rondom renovatie met Dave delen Lenneke/ 
Dave 

PM 

09-09-2021 Uitnodigen bestuur/ penningmeester OR Lenneke PM 

17-11-2021 Onderwijsambassadeurs agenderen 
Antoinette 

Secretaris Wanneer 
Antoinette 
aanwezig is 

17-11-2021 MR-bord/ praatplaat met missie/visie MR 
nieuwe gebouw.  

Tessa  

 Data GMR hervormingen op app Lenneke  

12-01-2022 Activiteiten met OR 
verplaatst naar schooljaar 2021-2022 

Eduard/OR Lopend 

24-01-2022 Bericht naar SPO-bestuur rondom crisis 
lerarentekort 

Eduard  

    

    

    

    

Na elke 
vergadering 

Notulen archiveren Tessa Lopend 

Voor elke 
vergadering 

MR mail bijhouden Tessa Lopend 

Voor elke 
vergadering 

Notulen, Agenda en uitnodiging sturen Tessa Lopend 

 

 

 

 


