
Notulen MR vergadering             

Maandag 17 januari 2022  

Notulen: Sascha 

Aanwezig: Ralf, Els, Iris, Tiemen, Peter, Sigrit, Joelle, Sascha 

Afwezig: Astrid 

 

1. Notulen van 9 november 2021 

Actiepunten doorlopen van vorige vergadering: 

• Prognose leerlingen: In Utrecht Oost zijn leerlingenaantallen (licht)dalend. 

We vallen hierbij niet in negatieve zin op. Wel veel onduidelijkheden 

rondom aanmeldprocedure. 

• Menukaart NPO: 

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2021/05/menukaart-npo-v2.pdf 

• Etentje gaat voorlopig niet door.  

• Chromebooks bestellen (groep 3) meenemen in NPO begroting 

 

2. Corona Update 

We proberen zo goed mogelijk met alle maatregelen om te gaan, met het 

tegemoetkomen van ouders in ons achterhoofd. Ralf probeert ouders goed te 

informeren.  

3. Schoolplan, voortgang monitoren 

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2021/05/menukaart-npo-v2.pdf


Door corona perikelen heeft het iets minder aandacht gehad de afgelopen periode. 

Team heeft werkovereenkomst opgesteld. Peter is aan het re-integreren. Andere 

uitgevallen leerkrachten is een langer proces. Ralf neemt contact met hun op.   

4. Subsidie aanvraag 

Aanvraag is ingetrokken, omdat bleek, na antwoord van gemeente, dat de 

subsidie als geheel aanvragen toch beter/handiger bleek.  

5. HPS/ Edi update 

Ralf gebruikt de term HPS niet veel meer, omdat er is gemerkt dat dit voor ouders 

een beetje een prestatiegericht tintje heeft. Door middel van bijv. social media 

proberen we de zachtere kant van school duidelijker naar voren te brengen.  

6. Imago school en communicatie 

Enquete resultaten delen met ouders. Plannetje maken wat de content op 

instagram gaat zijn. Oproep hulp voor maken van flyer, zodat we in omgeving 

Veemarkt kunnen flyeren.  

7. Uitkomst Poll MR ouderavond 

 

8. Kosten TSO/ Vrijwillige ouderbijdrage/ Club Collect 

Contracten zijn getekend met Club Collect. Volgende (vrijwillige) ouderbijdrage 

(maart/april 2022) wordt hiermee geïnd. Vrienden van dalton zijn benaderd en 

komen nog terug op het idee van geld ook via club collect innen met vrijwillige 

donatie. TSO kosten via ouderbijdrage.  

9. OR geld 

Scherp krijgen hoeveel geld er echt over is. Koppelen aan creativiteit? 

10. Rondvraag 

Peter vraagt of een Engelstalige variant van de website wellicht wenselijk is, 

vanwege veel niet-nederlandsprekende ouders in de omgeving (expats etc.)--> 

Actiepunt. 



Ralf vraagt aan oudergeleding hoe zij denken hoe ouders tegen ons coronabeleid 

aankijken. Tiemen denkt dat heldere berichtgeving op SS helpt bij gevoel ouders 

tegenover coronabeleid. Soms is er in oudergroepapps een beetje stress vanwege 

onduidelijkheid over laatste stand van zaken (ligt niet aan school, maar de grote 

hoeveelheid veranderingen binnen het beleid). 

Sigrit deelt dat GMR denkt over een nieuwe vorm van vergaderen. De vraag is of 

wij willen meedenken over een nieuwe vorm. Vanuit de MR heeft er niemand 

interesse om aan te sluiten.  

Joelle heeft vanuit GMR gehoord dat we ook problemen kunnen aankaarten die 

wij wellicht ook ervaren met betaald parkeren. Ralf beaamt dat wij hier heel veel 

geld voor betalen. Dit komt uit algemene pot.  

 

Actiepunten: 

- Els zet mail Ralf over prognose leerlingaantallen op de volgende 

vergadering. Mail is al doorgestuurd. 

- Ralf deelt voor de volgende vergardering waar de NPO-gelden aan 

uitgegeven worden, zodat de MR dit kan monitoren en deelt dit met Els, 

zodat hij met de agenda kan worden meegestuurd. 

- Chromebooks bestellen (groep 3) meenemen in NPO begroting 

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

- Ralf zoekt uit of ouders al een Social Schools account kunnen krijgen 

voordat hun kind op school begonnen is. 

- Iris vraagt na of de berichten op SS ook met medewerkers in 

geadresseerden staan.  

- Joelle geeft update over aanvraag subsidie 

- Tiemen deelt enquete met ouders en neemt instagram daarin mee 

(creatieve kant zichtbaar) 

- Bespreken creativiteit met team, volgend agendapunt. Wellicht op 

studiedag? Aandacht voor de niet vrijblijvendheid van dit punt. Heeft het 

team het idee dat dit belangrijk gevonden wordt? 

- MR met OR financiele ruimte bespreken: Joelle en Peter komen terug op 

bedrag OR; wat is er nog over? Koppelen aan creativiteit? 



- Tiemen en Peter communiceren naar ouders dat de (vrijwillige) 

ouderbijdrage voortaan geïnd zal worden via Club Collect.  

- Ralf verdiept zich in mogelijkheid Engelse teksten op website en hoe dat 

technisch in elkaar steekt.  

- Joelle polst hoe het zit met aangeven van te grote kostenpost parkeerkosten 

en komt, indien nodig, hier bij Ralf op terug.  

- Etentje plannen: Tiemen 


