
Notulen MR vergadering                   

Maandag 11 januari 2021 

 

1. Notulen vergadering 11 november 

De notulen van deze vergadering worden goedgekeurd. Ze worden op de website gezet. 

2. Corona/lockdown update  

Ralf: het gaat eigenlijk redelijk goed tijdens deze Lock down met het online-les geven en de 

noodopvang. Het aantal kinderen voor de noodopvang is groot. Bij veel gezinnen is de rek er een 

beetje uit. Als er 1 cruciale ouder is moet het kind eigenlijk thuisblijven. We hebben tussen de 40 

en 50 kinderen per dag op school voor noodopvang. De kleuters die op school zijn zoomen niet 

mee. 

Er waren wel wat technische hobbels die weer genomen moesten worden. Er waren bijvoorbeeld 

minder computers beschikbaar. Morgen op de persconferentie horen we hoe een eventuele 

verlenging van de Lock down er uit gaat zien. Voor de kerstvakantie hadden we 8 leerkrachten 

die positief waren getest op corona. Vraag van Krispijn: weten jullie iets over de bron van de 

besmetting? Ralf heeft regelmatig contact gehad met de GGD. Ralf geeft aan dat er niet duidelijk 

een beeld naar voren komt waar de bron vandaan komt. De school was al gesloten toen de 

meeste besmettingen bekend werden.  

Als we weer opstarten zullen we alle maatregelen natuurlijk weer in acht nemen.  

 

3. Schoolplan; voortgang monitoren  

Ralf: Het is echt een heel raar jaar voor ons wat betreft het uitvoeren van de plannen. De focus 

ligt nu op het thuisonderwijs en het draaiende houden van de school. Andere zaken kunnen nu 

niet voluit aanbod. Onze hoofden zitten vol met corona zaken. Net als op andere scholen. We 

nemen een stapje terug. Met Edi-lessen is geoefend voor de 2de Lok down en deze lessen zijn 

geobserveerd. Maar we kiezen er nu voor om het tempo van de richting die we zijn ingeslagen 

wat te verlagen. Punt 4 hoort hier ook bij. Punt 3 nemen we mee naar de laatste vergadering van 

het jaar. 

4. HPS/ Edi Update  

Wordt vervolgd! 

5. Imagoschool/ communicatie  

Sigrit: we hebben contact gehad met de OR. Online. Met Esther en Elianne van de OR. Sigrit 

heeft samen met hen gebrainstormd over dit punt. Sigrit gaat samen met Ralf, Esther en Elianne 

hier nog verder over praten.  

Krispijn vraagt aan Francoise of zij nog een keer wil meekijken. Francoise neemt contact op met 

Sigrit. Het punt gaat mee naar de volgende vergadering. 



6. Oudergelden: welke extra projecten wil de school betaald hebben uit de 

oudergelden? 

Het continurooster met overblijf (TSO) kost school veel geld. Ralf wil graag brainstormen om te 

kijken hoe we samen iets kunnen regelen voor de TSO. De ouderbijdrage willen we nu niet 

verhogen.  

Ralf zal voor volgende vergadering iets op papier zetten hierover. Er zit een gat in de begroting 

van de school. Is het een idee om dat van de oudergelden te kunnen financieren? We weten nog 

niet hoeveel er nodig. Ralf gaat dit inzichtelijk maken. Joëlle en Krispijn hebben morgen contact 

met de OR. De OR heeft 2 documenten gemaakt. Een document met de standaardafspraken 

over financiële kaders voor OR vanuit de MR bepaald. En een document over doelen en 

beginselen van OR. 

 

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

voor extra besteding uitleggen 

Het is goed om eens bij de ouders aan te geven wat er met het geld gebeurt. En ook tijdens de 

corona tijden. Het is goed om dit aan het eind van het jaar te communiceren met ouders. Joëlle: 

wat we ook naar de ouders moeten communiceren is of we het hele bedrag (de vrijwillige 

ouderbijdrage) kunnen vragen omdat er dit jaar minder uitjes zijn. Dit schuift ook door naar de 

volgende vergadering. (Zoals de bussen voor schoolreisjes: zijn er geen schoolreisjes dan houd 

je veel geld over)  

We moeten uitzoeken of we de oudergelden kunnen en willen verlagen. Eenmalig. Dit moet 

uitgezocht worden en dan gecommuniceerd worden met de ouders. Het is erg afhankelijk van 

hoe de corona periode gaat verlopen. We moeten dit wel communiceren naar de ouders.  

We kunnen eerst communiceren en dan eventueel volgend jaar verlagen: idee van Krispijn.  

We bespreken dit volgende vergadering.  

  

8. Rondvraag 

We moeten leden gaan werven voor de MR. Voor de oudergeleding en voor de 

leerkrachtengeleding. Iris, Astrid en Krispijn zullen na dit schooljaar de MR verlaten. Voor 

volgende vergadering: wie wil het voorzitterschap overnemen van Krispijn? 

Sigrit: Nieuwe aanmeldingen in de gaten houden. Dit punt zetten we ook op de volgende 

agenda. 

Els: Joëlle gaat Karen als secretaris bij de KVK uitschrijven en Els inschrijven. 

Krispijn: Er staan 8 studiedagen gepland in de jaarplanning: Het zouden er 7 zijn. Krispijn kaart 

dit aan bij Ralf. 

Schema maken: wie wil de volgende MR vergaderingen notuleren?  

Woensdag 17 maart:  

Woensdag 19 mei:  

Dinsdag 29 juni: 

Deze vraag zet Els bovenaan op de volgende agenda van woensdag 17 maart. 

 



 

 


