
 

Notulen MR vergadering             

Woensdag 15 september 2021  

Notulist: Astrid 

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

Afwezig: - 

 

1. Notulen van 8 juli 2021 (dat was een extra vergadering) 

Notulen goedgekeurd. 

 

2. Welkom terug Astrid en Iris. En welkom Sascha en de nieuwe penningmeester 

Peter Koppers 

 

3. Start en corona update nieuw schooljaar 

Ralf geeft toelichting: 

We zijn goed gestart. Wel zijn er zorgen rond de bezetting van de groepen. Richelle heeft 

vlak voor vakantie haar baan in 1/2 B opgezegd. Deze week is er een nieuwe leerkracht 

gevonden voor 1/2B. Zij heeft alleen een opzegtermijn van twee maanden. Daarnaast 

hebben we nu veel nieuwe leerkrachten en is Peter momenteel tijdelijk uitgeschakeld 

vanwege zijn gezondheid (herstel gaat nog wel even duren). Dit is gelukkig tot de 

herfstvakantie opgelost. 

Er zijn wat zorgen in één van de groepen 7. Ralf en de betreffende leerkrachten zijn hier 

druk mee bezig om dit alles in goede banen te leiden. 

Door Corona is een groep 8 in quarantaine geweest. Hierover is een mailtje gestuurd. 

Gisteren is er een persconferentie geweest met wijzigingen ten aanzien van de regels. We 

hoeven voortaan niet meer klassen naar huis te sturen. Ralf zal dit op de MR ouderavond 

toelichten. Sigrit verwacht hierover veel vragen, omdat de regels niet helemaal duidelijk zijn. 

Voor de ouderavond moet dit goed worden uitgezocht. 

We hebben vanuit de NPO-gelden 3 extra leerkracht ondersteuners aangesteld. 

Ralf licht hoofdpunten schoolplan toe. We hebben een jaar geleden koers ingezet aan de 

hand van ambitiekaarten (hangend onder de High Performance School paraplu); 



- Hoogbegaafdheid: Suzanne is specialist en is hiervoor 1 dag vrij geroosterd. Zij 

houdt zich bezig met een uitdagend curriculum voor hoogbegaafde kinderen. We 

krijgen hiervoor ook externe hulp; 
- EDI: we zitten hiermee in het laatste jaar. Ook hierbij krijgen we steun van buitenaf; 

Coaching on the job door Mark en expertis; 
- Leerteams: het werken in leerteams wordt geïntensiveerd. Hiervoor krijgen we ook 

coaching; 
- Handelingsgericht werken: hoe analyseer je goed de resultaten van de leerlingen. 

Hiervoor krijgen we eind dit jaar externe hulp; 
- Werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling: zij gaan kijken naar een gedegen school 

brede aanpak. 

Sigrit geeft aan om ook de relatie met Dalton tijdens de ouderavond goed toe te lichten. 

4. Website/ aantrekken nieuwe leerlingen 

Ralf geeft aan dat we langzaam terugzakken in leerlingaantallen. We hebben minder 

leerlingen op de teldatum dan vorig jaar. Dit werd wel verwacht vanuit de gemeente. PR- 

groep van Sigrit is erg belangrijk. 

Ralf komt de volgende vergadering met exacte aantallen.  

5. Imago school. Korte update 

Sigrit vertelt iets over de '"werkgroep Imago van de school”. Ze zijn samen met een aantal 

ouders en leerkrachten gaan kijken hoe we het imago van de school kunnen verbeteren. In 

een brainstormsessie is gekeken hoe we de kracht van de school beter kunnen uitdragen. 

Daarvoor moet worden gekeken naar waarom ouders kiezen voor deze school. Er wordt na 

de ouderavond een vragenlijst (poll) aan ouders gestuurd met wat concrete vragen. De 

groep gaat met de uitkomsten uit deze poll aan de slag. 

De ouderavond van de MR wordt verzet na de algemene ouderavond. Dit wordt donderdag 

28 oktober 2021. 

6. Bericht aan ouders over jaaragenda van de MR en de wijziging van de MR 

ouderavond van 23 september naar 28 oktober (Tiemen: imagoschool/ 

leerlingen aantrekken/ HPS/ Edi/ vrijwillige ouderbijdrage, poll) 

Hoeft geen apart bericht uit 

7. Excellente school 

Ralf moet dit nog bekijken met Françoise. Dit is één van de mogelijkheden om de school te 

promoten. Ralf gaat zich hierin verdiepen en wil dit bespreken met het team. Dit komt terug 

op de volgende agenda. 

8. Memo kosten TSO van oudergelden 

Ralf vraagt of iemand met hem wil meekijken hoe we de kosten voor de TSO kunnen door 

belasten (zie memo: kosten TSO doorbelasten). Dit jaar wordt dit gefinancierd vanuit de 

NPO gelden. De PM-ers van Partou, die nodig zijn om intern de overblijf te regelen, worden 

door school betaald. Peter gaat hier samen met Ralf naar kijken. 

9. Prognose leerlingen: Ralf zorgt voor prognose leerlingen naar de MR 

 



10. Jaarplanning MR doornemen. MR ouderavond 23 september. 

Notulenoverzicht. 

 

11. MR vergadering via Teams/ fysiek op school. GMR- vergaderingen. Etentje 

MR. Wanneer en wie wil dat organiseren? 

Tiemen stuurt een datumplanner voor het afscheid van Karen, Françoise, Krispijn en Inge 

Sigrit en Joëlle gaan naar de GMR. 

12. Rondvraag 

Ralf is in juridisch conclaaf met een buurtbewoner over een klimtoestel op het schoolplein. 

Peter heeft vraagje over de te beperkte fietsenstalling op school en de onoverzichtelijke en 

daardoor onveilige verkeerssituatie voor de school. Ouders parkeren vaak een auto op 

vakken waar het niet mag. Peter wil dit anders wel aankaarten bij de gemeente. Els zet dit 

op de agenda. 

Iris vraagt vanuit de OR nog extra ouders (liefst vader uit de groepen 5) voor de OR. 

Els vraagt om Krispijn uit te schrijven bij Kamer van Koophandel en de Triodosbank. En om 

Karen bij de KvK uit te schrijven als secretaris en Els in te schrijven als secretaris. Joëlle is 

hiermee bezig. 

 

 

 

 

 


