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Notulen MR vergadering 

Dinsdag 27 september 20.15uur. 

 

 

Aanwezig namens de ouders: Maike Koop, Sylvia Weernink, Tessa Pierik 
Marije ter Horst & Elise Meijer (verhoging ouderbijdrage toelichten punt 2 op de agenda) 
Aanwezig namens de ouders: Dennis Kok Kamphuis, Evelyn Rikkink, Daphne O Wolcherink 
Aanwezig namens de directie: Jasper Diele 

 

1. Opening 
Dennis opent de vergadering om 20:16uur. 
 

2. Verhoging ouderbijdrage (toelichting Marije ter Horst) 
(Instemmingsrecht: OMR) 
De OR loopt er al een aantal jaren tegenaan dat de begroting niet meer dekkend is 
met €32,50 p.k. Er zijn nog wel reserves, maar deze blijven staan om op den duur uit 
te geven aan andere schoolse zaken (waar alle kinderen wat aan hebben. Denk aan 
onderhoud pannaveld, inrichting schoolplein etc).  
Uitgaven voor b.v. jeugd driedaagse, sinterklaas, schoolreisje moeten per ingang van 
schooljaar 22-23 verhoogd worden (alles wordt duurder).  
De vraag is om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen naar €37,50 p.k.  
De OMR wil nog uitzoeken hoe het precies zit met de reserves van de OR. In de 
volgende MR vergadering (maandag 7 november 2022) gaat de OMR formeel 
stemmen over eventuele verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage. 
  

3. Mededelingen / binnengekomen stukken  
-Leerkrachten zijn goed gestart. Ook de nieuwe leerkrachten voelen zich goed. 
-MR van dinsdag 1 november gaat naar maandag 7 november 2022. 

 
4.  Notulen vorige vergadering 
      Notulen van 21 juni 2022 worden goedgekeurd. 

 
5. Sectorplan Covid 19 

Draaiboek sectorplan Covid-19.  
Er gaat een bericht uit naar ouders over de duur van thuisblijven, wanneer kinderen 
positief testen op corona. 
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6. Centrale schoolbespreking 
Er is prima collectief gegroeid. De scores en percentages zien er goed uit. 
Er is een mooie score van 540 gehaald. We doen het als school  over de afgelopen 
jaren erg goed. 1F streefwaarde wordt bijgesteld van 75% naar 80%. 
 

7. Jaarschema 22-23 
Terugkoppeling van de ouderenquête is nog niet geweest. Klopt. De terugkoppeling 
wat betreft ouderenquête komt in de volgende MR vergadering terug. 
Eerst wordt dit besproken in het team. Stukje in de nieuwsbrief volgt. 
 

8. 1 pagina plannen 22-23 
Engels: 
We gaan dit jaar gebruiken om verschillende methodes uit te proberen. Groove Me 
hebben we inmiddels al uitgeprobeerd in verschillende groepen. Kinderen zijn 
enthousiast. De groepen 1 en 2 bieden Engels aan binnen de thema’s. De 
aankomende tijd gaan we door met uitproberen en evalueren. 
 
Onderbouw: 
De onderbouw ziet er anders uit. Mooie inrichting. Ze werken vanuit thema’s. 
Kinderen worden/zijn erg enthousiast van deze manier van werken.  
 
Digitale geletterdheid: 
Vorig schooljaar al gestart met Digit PO. In alle groepen mee begonnen. Dit krijgt dit 
schooljaar een vervolg. Niet alle doelen die in Digit PO staan passen bij elke 
jaargroep. We bekijken aankomend schooljaar of Digit PO voldoende van 
meerwaarde is voor ons als school of dat er toch nog andere digitale mogelijkheden 
zijn. Ter sprake kwam nog dat op het VO gebruik wordt gemaakt van de Microsoft 
omgeving en dat op school alles wordt aangeboden in de Google omgeving. Enige  
verschillen zijn aanwezig. 
 

9. MR huishoudelijk reglement  
We hebben geen goed huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement van de 
KONOT is nog niet bij de MR gekomen. Praktische werkafspraken moeten we zelf nog 
vastleggen/borgen. In een vergadering met weinig punten gaan we dit samen 
opstellen. 
 

10. Gelden MR (Tessa) 
Willen we als MR nog steeds een spreker/trainer? Het geld moet doelen van school 
of doelen van de MR vergroten. In de volgende vergadering hakken we de knoop 
door. Wat sluit zoveel mogelijk aan bij de behoefte van ouders en school? 
 

11. GMR nieuws 
Notulen zijn duidelijk. Verder geen aanvullingen. 
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12. OR nieuws 
-- 
 

13. Rondvraag en sluiting 
Binnengekomen via MR: 
1.Een ouder vraagt zich af wat het gebruik van Chromebook/digitale leermiddelen 
doet met kinderen wat betreft gehoorschade / zicht / schermtijd? Wat doet dat met 
het schrijfonderwijs bij ons op school / schrift van de kinderen? Zijn hiervoor 
richtlijnen en zijn deze onderzocht? Heeft de organisatie hier een beleid voor? 
(Jasper neemt dit punt mee naar Tom). 
 
2.Een ouder vraagt zich af of er voldoende gekeken wordt/zicht op is naar het gevoel 
van veiligheid bij kinderen bij ons op school? Aangezien er verhalen over pesten 
rondgaan binnen een groep. 
(Tessa pakt dit op / koppelt dit terug naar de desbetreffende ouder). 
 
Kan Kitty een stukje wat betreft gevoel van veiligheid / werkgeluk / pestgedrag 
terugkoppelen naar ouders in de nieuwsbrief? 
(Dennis koppelt dit terug naar Kitty). 
 
 
Dennis sluit de vergadering om 22.00uur. 
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Actielijst 
 

Wat Wie Wanneer 

Notulen MR 21 juni 2022 op de site plaatsen. Ine + 
Daphne 

z.s.m. 

   

 
 
Besluitenlijst 
 

Wat Wie Wanneer 
 

 
 

  

 
 
 

  

 
 
 


