
Notulen MR vergadering             

Dinsdag 9 november 2021  

Notulist: Iris 

Aanwezig: Sascha, Ralf, Els, Astrid, Joelle, Tiemen, Peter, Sigrid en Iris 

Afwezig:  

 

1. Notulen van 15 september 

Goedgekeurd 

2. Begroting school 

Het grootste gedeelte staat vast: het wordt pas interessant richting de zomer als 

we moeten kijken naar hoeveel personeel/fte mogelijk is.  

NB:  

Rijksbijdrage is wat je per kind krijgt.  

"Overige baten" zijn bv de huurinkomsten.  

CAO veranderingen worden erin meegenomen.  

Het gaat over kalenderjaren.  

Rijksbijdrage is omhoog gegaan vanwege de NPO gelden. ( Dit schooljaar was het 

eerste jaar van de NPO gelden) NPO gelden zijn iig 2 jaar. 

We reserveren 50 euro per lln van de NPO gelden ivm de transitievergoedingen 

zodra we de ondersteuners niet meer hebben. ( In het tweede jaar niet meer, 

denkt Ralf) 



Touchscreens: deel gewoon, deel NPO 

muziekdocent vanaf volgende week 1,5 dag per week 

Zien in de klas: Tijdelijk iemand aangetrokken vam Zien in de klas ( Denise) Zij 

ondersteunt ook Thijs en Fleur. Er komt nl vanaf groep 5 meer zorg aan de 

bovenkant boven water.  

3. Budget MR 

Clubcollect voor het vereenvoudigen van het innen van de ouderbijdragen. (De 

presentatie van Clubcollect is met ons gedeeld) Het heeft veel voordelen! 

Het kost 40 euro per maand en dan nog een kleine bijdrage per betaling. Het is 

ook meer AVG dan we nu hebben! 

4. Corona update 

Er zitten nu 6 lln. thuis. Besmettingen gaan hard. GGD bepaalt in ioverleg met 

school hoe en wat. Zodra de nieuwe maatregelen aangekomdigd zijn stuurt Ralf 

eerst een berichtje naar de oudergeleding van de MR.  

5. Mededelingen Directie/ HPS en Edi 

Er is veel aandacht gegaan naar de interpersoonlijke kant tijdens de tweedaagse 

van het team. Het team gaat met elkaar "gedragsafspraken" maken. 

Ralf vindt het zorgerlijk dat we veel langdurig uitval hebben: 

Mariken, Peter en Suzanne.  

Bij groep 5 zal de focus komen te liggen op de basisvakken om de lkr 

ondersteuners die de groep draaien te beschermen. 

In groep 7 ( MInke) is een mooi proces gaande ivm het pedagogisch klimaat in die 

klas. 

6. Excellente school 

Ralf is niet enthousiast: 

Geen ruimte voor op dit moment en hij vindt het niet slim om ons met dit 

predicaat te bestempelen omdat we juist "onze zachte kant" willen laten zien. Die 

moeten we eerst op orde hebben. 



7. GMR van dinsdag 5 oktober 

Sigrid is geweest. Geen bijzonderheden. 

8. Imagoschool/ communicatie 

Instagram gaat de lucht in. Er komt een bericht op SS dat Instagram er vanaf 

volgende week is! 

9. Uitkomst MR ouderavond van 28 oktober/ Poll 

Is een goede avond geweest!  

Tiemen vraagt hoe we terug kunnen komen op de punten "meer creativiteit in de 

school" en 

"Wie kunnen ouders benaderen als ze vragen hebben omdat ze nieuw zijn op 

school?" 

Ralf zoekt uit of ouders al toegang kunnen krijgen tot SS voordat hun kind gestart 

is. 

Iris gaat OR benaderen met de vraag meer SS te gebruiken om ouders op de 

hoogte te brengen/houden van creativiteit die plaatsvindt. 

10.  Rondvraag 

• Actiepunten: 

Ralf gaat achterhalen wat de prognose is voor het lln aantal. 

Ralf gaat de menukaart delen (schoolplan). 

Tiemen verstuurt voorstel data etentje. 

Tiemen stuurt de presentatie van de ouderavond door. 

Ralf checkt of de NPO gelden in de begroting zitten. 

Ralf gaat naar de verdeling van de chroombooks kijken (Als er echt een tekort 

blijkt te zijn dan even kijken hoe en wat). 

Ralf stuurt de "NPO-begroting" naar Tiemen zodat Tiemen kan tekenen. 

Sigrit gaat de presentatie van Clubcollect delen met de Vrienden van Dalton. 



Ralf stuurt eind van de week een bericht naar de oudergeleding van de MR nav de 

nieuwe maatregelen rond het Corona beleid. 

Ralf zoekt uit of ouders al een SS account kunnen krijgen voordat hun kind op 

school begonnen is. 

Iris gaat de OR vragen hun SS account meer te gebruiken om ouders te 

informeren/op de hoogte te houden. 

 

 


