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NOTULEN MR vergadering d.d. 8 maart 2022
Aanwezig: HK (voorzitter), FK, CJ, AMH (notulist) en KD (toehoorder)
Namens de schoolleiding: EdW
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen 11 januari 2022
Notulen zijn goedgekeurd. Let erop dat er geen namen in staan, alleen initialen.
3. Ingekomen stukken
• Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is verlaagd. De MR moet hier officieel toestemming voor verlenen. KD
vraagt GB of hij formeel wil instemmen met de verlaging van de KOW bijdrage.
• Schooltijden
• Evaluatie jaarplan
Er staan in het jaarplan afkortingen die niet voor iedereen duidelijk zijn. De eerste keer dat er
een afkorting wordt gebruikt, wordt het voluit geschreven, daarna volstaat de afkorting.
• Evaluatie NPO plan
4. Mededelingen
• Ouders in school
De oudergesprekken vinden fysiek plaats. Halen en brengen hanteren we nog zo. Er is weinig
ruimte voor met name de ouders van de kleuters in het halletje. Daarnaast blijven ook alle hygiëne
maatregelen van kracht.
• Bouw
Er heeft in de krant een stukje gestaan over de bouw. Er is meer geld vanuit de gemeente.
Aanstaande vrijdag wordt er een stukje op Schoudercom geplaatst voor de ouders.
• Verkeersveiligheid rondom school
De boa’s rijden meer rond om de school.
Verder is dit blijven liggen door covid.
• Concept formatie
Aanstaande vrijdag is het formatiegesprek. Daarna is er pas meer duidelijk.
• Tevredenheidsonderzoek
Dit jaar wordt het tevredenheidsonderzoek bij kinderen en leerkrachten afgenomen. 5 april wordt
dit uitgezet. Voor de meivakantie is dit afgerond en na de meivakantie wordt het gedeeld in de
MR
• Kwink-leren
Komende vrijdag komt dit in de weekbrief voor het team. Daarna wordt het gedeeld met de MR.
Duidelijk is wel dat de kinderen de nabijheid van de leerkracht nodig hebben om tot leren te
komen.
5. GMR vergadering 25 januari 2022
KD heeft via teams aangesloten. De groep was groot. Er is uitleg gegeven over de verschuiving
van de peildatum.
6. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst is bijgewerkt.
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7. Rondvraag en sluiting
• Klassenouder
De animo was erg laag. Er is uitleg gegeven wat de klassenouder inhoudt. Op dit moment is er
nog niet voor iedere groep een klassenouder. Er wordt wel gestart met de klassenouders. In
groepen waar geen klassenouder is ondersteunt de KOW.
• COVID
Op dit moment zijn er veel positieve collega’s. Dit is elke keer een puzzel voor de directie.
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