
Notulen MR  vergadering woensdag 17-11-2021 
Locatie:  Teams 
Voorzitter:  Eduard                                                            Notulist: Lenneke 
Tijd:   19.30 uur  
Aanwezig: Eduard, Gwen, Dave, Tessa, Lenneke, Maris, Joyce 

 
Afwezig:   
Bijlagen:  A. notulen vergadering 28-09-2021 

B. Jaarplan 2021-2022 
C. reactie OR 
D. Financiële verantwoording 
E. Verslag kascommissie  

 
 

tijd Onderwerp Status Wie? 

19.30 1. Welkom 
 

Eduard  
19.35 2. Ingekomen 

correspondentie 
Geen ingekomen correspondentie 
  

Eduard 

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

Notulen 28 september 2021 zijn wel 
goedgekeurd. 
 
Actielijst is bijgewerkt. Punten zijn in 
vergadering opgenomen.  
 

GMR: zoekt nieuwe secretaris.  
Gaan gesprekken plaatsvinden met alle MR’en 
(ouder- en personeelslid), om te kijken of de 
GMR kan en moet hervormen. Gesprekken 
gaan in jan/feb 2022 plaatsvinden.   
Arbeidsmarkttoelage: diverse scholen krijgen 
een extra toelage voor het personeel, hier is de 
GMR mee bezig.  
Nieuwe voorzitter CvB: Anko van Hoepen. Eric 
van Dorp gaat met pensioen. Thea Meijer doet 
een stapje terug, gaat per zomer 2022 met 
pensioen.  
 

Eduard 
 
Lenneke 
 
 
Lenneke 

 Corona n.a.v. nieuwe maatregelen in de school 
 
- Cohorten: weer handhaven. Welke variant, 
laten we bij MT.  
- Ouders in de school: sinds zondag geen 
ouders in de school. Tenzij er gesprekken zijn 
(zorgoverleg) die echt ‘live’ contact vereisen.  
- Sint/kerst: denk na over hoe de vieringen 
plaats kunnen vinden bij verschillende 
maatregelen.  
MR onderschrijft het beleid om activiteiten 
waar ouders bij zijn uitgesloten.  

 

19.55 5. Lerarentekort 
& inzet ouders 

Voorstel: een soort van invalpoule van aantal 
ouders creëren. Zo kunnen bij ziekte van de 

Joyce 



leerkracht ouders ‘invallen’ en kinderen naar 
school.  
MR stelt: poule moet wel uit minimaal 4 tot 5 
ouders bestaan (liefst meer), zodat er op een 
dag meerdere ouders tegelijk kunnen invallen. 
Ook alleen in de klas van je kind. Er moet een 
programma liggen (bijv. creatief, of op laptop 
werken met meekijken, maar kan ook eigen 
expertise van ouders zijn).  
Tip: zet een poll uit zodat je weet of er 
überhaupt mensen willen.  
 
We werken nu ook samen met Lukida 
(kunstleerkrachten), maar zijn ook niet altijd 
beschikbaar.  

20.15 6. Aanmelden na 
Q3 

Zie mailwisseling Antoinette 03 november 2021 
 
Oase heeft ouders gebeld van wie het kind al 
gestart is op diverse scholen om hen toch een 
plek te bieden op de Oase. Zij konden eerder 
geen plek krijgen i.v.m. wachtlijst.  
 
MR vindt dit een zaak dat bovenschools moet 
worden aangepakt. SPO is op de hoogte, GMR 
gaat hiermee aan de slag.  
Ook PvdA heeft dit in ieder geval benoemd.  

Joyce 

20.35 7. Jaarplan MR 
 
Visie en 
uitgangspunten 
bespreken 

Jaarplan 
Missie/visie is veranderd. Jaarplan komt op de 
website.  
 
 

Eduard 

21.00 8. Scholing MR Tessa heeft MR Start gedaan.  
Maris gaat MR Start doen.  
 
Gwen kiest voor MR Achterban.  

 

 

21.15 9. OR financiën  MR heeft geld ‘over’ en denkt graag mee met 
de budget-problemen van de OR. 
 
De OR kan niet aanwezig zijn, nodigen we uit 
voor een volgende vergadering (januari).  
 
OR geeft aan financiële problemen te voorzien 
voor volgend schooljaar en stelt voor om een 
soort financiële commissie in te stellen. Hierin 
een lid van de OR en MR (of buiten MR om).  
Maris geeft aan dat zij hierin kan 
ondersteunen.  
Voorstel van de MR is om ouders te benaderen 
die een financiële achtergrond hebben. Denk 
aan boekhouden, treasury, accounting enz.  

 



Actie: Lenneke vraagt dit meteen via Zandloper 
aan docententeam.  
Vraag is: hoeveel tijd gaat dit kosten.  
 

We gaan dit volgende keer ook agenderen: 
moet de ouderbijdrage omhoog? Wat als 
ouders dit niet kunnen betalen? 
Moeten bepaalde activiteiten (zoals kamp) nog 
een extra bijdrage krijgen?  
Kunnen we denken aan sponsoracties? Jantje 
Beton enz.  

Deze vragen nemen we mee.   

21.25 10. Nieuwsflits De Medezeggenschapsraad is op woensdag 18 
november voor de derde keer bijeen gekomen. 
Ook wij werken weer online. Vanwege de 
afwezigheid van Antoinette sloot Joyce in haar 
functie van adjunct-directeur aan.  
 
De besluiten die genomen worden rondom 
corona worden vooraf met de MR gedeeld en 
wij worden hierin ook bevraagd. De MR staat 
achter het beleid dat de school voert als het 
gaat om de nieuwste maatregelen.  
 
De MR en Ouderraad (OR) constateren samen 
dat de activiteiten in en buiten de school 
stijgen, maar de inkomsten stabiel blijven. 
School staat voor de uitdaging keuzes te 
maken in activiteiten.  
We denken samen met de OR na over de vraag 
hoe we voor meer inkomsten maar ook een 
vermindering in uitgaven kunnen zorgen. 
Mocht u als ouder kennis hebben op het gebied 
van financiën en hierover mee willen denken, 
laat dit dan weten via 
mr.hetzand@spoutrecht.nl  
 
De MR heeft ook een herziene visie/missie. Dit 
is te vinden in ons jaarplan. Die kunt u vinden 
op de website van OBS Het Zand of via deze 
link.  
 
Ten slotte hebben we twee nieuwe leden 
geïnstalleerd: Maris Vermeulen en Tessa de 
Boer nemen allebei plaats in de 
personeelsgeleding.   
 

Notulist 

21.30 11. Rondvraag 
 

Gwen: verkeerssituatie school.  Eduard 

 



  



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 

 Wanneer 
Antoinette 
aanwezig is 

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

Tessa  

17-11-2021 Financiën OR/ ouderbijdrage. OR 
uitnodigen. Agenderen 

Lenneke  

17/11/2021 Verkeerssituatie rond school agenderen Gwen/ 
Lenneke 

 

 Data GMR hervormingen op app Lenneke  

    

    

    

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

Eduard/OR Lopend 

 MR mail bijhouden Lenneke lopend 

 Notulen doorsturen naar Regina secretaris Lopend 

 

 

 

 


