
         
 
 
Notulen MR vergadering d.d. 26 oktober 2021 
Zakelijke ouderavond 
 
Tijd : 19.30 uur tot 21.00 uur   
Plaats : School 
 
Aanwezig: Auke en Annelies sluiten wat later aan. Paulien Luinge sluit aan als gast. 
 

1. Opening  
We starten alvast met de vergadering om 19.38 uur en hopen dat Auke en Annelies snel 
aansluiten. Het punt notulen 16 september 2021 voegen we toe. 
 

2. Notulen 16 september 2021 

Actiepunt 1: functieomschrijving penningmeester staat geagendeerd voor maart. Vinden we 
dat niet te laat? We laten het eerst zo. 
Actiepunt 8: Wilfred heeft nogmaals nagevraagd. Alle scholen doen het op de manier 
waarop wij het ook doen. Alleen de Marke doet het anders, omdat het team anders niet 
mee wilde gaan naar het 5 gelijke dagenmodel. Het ging er vooral om wat de opties waren. 
De conclusie is dat het educatief moet zijn. We gaan het eerst nogmaals in het team 
inbrengen wat iedereen doet en eventueel kan doen. Het is een spanningsveld: er moeten 
heel veel dingen gebeuren op een dag en het moet een rustmoment voor de kinderen zijn.  
 

 

3. Jaarverslag 2020-2021 

Alle tips zijn toegevoegd. 
 

4. Financieel jaarverslag 2020-2021 

Uitgaven zijn wat achtergebleven bij de inkomsten. Ook de inkomsten zijn iets lager, 
ouders hebben iets minder betaald. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Het 
voorstel is om de inning van de ouderbijdrage dit jaar naar voren te halen.  
Het woordje uitgaven zijn lager/i.p.v. langer, dit past Annelies nog even aan voor de 
website. 
 

Begroting voor dit jaar: 
Helder. We gaan weer uit van 85%, net als vorig jaar. Vanwege de leuke dagen die 
toch georganiseerd konden worden, valt de post ´cultuur´ wat hoger uit. 
De leerlingenraad valt uit op ´0´. Zij hebben gezorgd voor pleinspeelgoed, maar dit is 
onder ´bijdrage pleinspeelgoed´ ondergebracht. We geven mee dat ze het sowieso 
uit mogen geven.  



 

We maken het definitief. 
 

5. Kascommissie 

Ger Hesselink en Froukje Boutsma. Het was even wat lastig vanwege de administratie 
bij de Rabobank. Zij zijn akkoord gegaan. 
 

6. Beleidsvoornemens 2021-2022 

Zijn de vorige vergadering al besproken. 
 

7. Inning ouderbijdrage 

We willen dit graag eerder dit schooljaar gaan innen. Vorig jaar was het te laat. We 
gaan het dit jaar in januari doen. Dan kunnen we het volgend schooljaar wellicht in 
oktober oppakken.  
 

8. Ouderbetrokkenheid/communicatie 

Er zijn een aantal punten die we hierover graag willen bespreken: 
- De gesprekscyclus  
- We hadden vorig schooljaar 3 inloopochtenden gepland, die helaas niet door 
konden gaan. Is hier nog behoefte aan? 

- Hoe ervaren we alles op dit moment?  
- Hoe ervaren de ouders de communicatie op dit moment?  
 

De gesprekscyclus: 
In het team is besproken hoe wij de gesprekken graag vorm zouden geven. Dit is in 
een tabel gezet (uitgedeeld in de vergadering) en bespreken we.  
De gesprekken zijn verdeeld over het schooljaar ingepland. Het eerste gesprek voor 
de kleuters wordt iets naar voren geschoven, omstreeks de herfstvakantie. De 
eindgesprekken voor de groepen 4 t/m 7 zijn verplicht geworden. Op die manier kun 
je een jaar mooi afsluiten. 
De communicatie richting ouders moet uitnodigend zijn: ouders zijn altijd welkom.  
Als een groep dezelfde leerkracht heeft in het jaar erop, is het voorstel om in 
november wel een gesprek te hebben. Dit, omdat de ouders anders wel een heel 
lange tijd niets horen. En, het welkomstgesprek komt in zo´n geval te vervallen. Op 
deze manier houd je wel 3 gesprekken. De MR leden vinden het fijn dat hun mening 
gevraagd is en dat de cyclus uitgelegd is.  
 

Inloopochtend: 
Vorig jaar hadden we 3 inloopochtenden gepland (deze konden helaas niet doorgaan 
vanwege de maatregelen), verspreid over 3 verschillende dagen zodat alle ouders 
een dag zouden kunnen komen. De leerkracht zou op dat moment geen instructie 
o.i.d. plannen, zodat er alle ruimte zou zijn voor de leerlingen en ouders.  
Omdat we momenteel niet weten welke kant het weer opgaat qua maatregelen, is 
het voorstel om het b.v. in het voorjaar te plannen. Hier wordt positief op 
gereageerd.  
Zodra we weer mogen, kunnen er meerdere momenten/dingen gepland worden, 
waarbij ouders weer aanwezig kunnen zijn (zoals b.v. de groepsvoorstelling). Dit 



wordt ook eerst verder in het team besproken. Mochten we hierin verschillen krijgen 
per groep, dan moeten we dat beredeneerd aangeven richting ouders.  
 

Hoe ervaren we de communicatie op dit moment? 

De situatie is nog steeds 'anders', maar het wordt op een fijne manier ervaren dat de 
kinderen via het schoolplein naar binnen gaan. Keerzijde is, dat ouders minder veel 
zien. Wellicht kunnen we wat meer ruchtbaarheid geven aan het feit dat ouders altijd 
even mogen komen kijken? 

In de Corona tijd kregen ouders veel meer mee wat er allemaal gebeurde in de klas. 
Dat is nu minder. Is daar een oplossing op te vinden? Groep 6 is aan het 
experimenteren met een app. Echter, niet alle ouders zitten hier per sé op te 
wachten.  
Vanuit de leerkracht: we maken bv foto´s. Vanwege AVG is het voor een leerkracht 
erg lastig om foto´s te delen. Soms een foto plaatsen waar niemand op staat is leuk. 
Maar, dat vinden ouders weer minder leuk.  
 

Communicatie: 
Via de mail wordt als prettig ervaren. WhattsApp is erg fijn, maar ook fijn dat het niet 
als officieel communicatiemiddel wordt gebruikt.  
De nieuwsbrief 1 keer per week is prima. Wordt de nieuwsbrief goed gelezen? Veel 
ouders vinden het onprettig dat er staat ´meer lezen´, waardoor je steeds doorgelinkt 
wordt. Is dit te wijzigen? Wilfred gaat informeren.  
Als we alles per mail sturen, leest niemand de nieuwsbrief meer. Vandaar dat we het 
op deze manier doen. Ouders lezen de classrooms nog niet, omdat ze daar nog niet 
mee te maken hebben op dit moment.  
 

9. Rondvraag 

Arne:  
- De vuilniswagen komt om 8.30 uur. Is dit te veranderen? Wilfred gaat informeren. 
- Afscheid van Willy: vanuit de MR hoeft niemand aan te sluiten. We doen een bijdrage 

bij het cadeau.  
Paulien: 
- Dank je wel voor de boeken voor de kleuters! 
Wilfred: 
- We hebben een nieuwe kleuterschuur 
- Om de school heen zijn nog meer camera´s gekomen 

- Wilfred heeft komende donderdag weer overleg over het schoolplein: hoe kunnen 
we het nog duurzamer en groener krijgen? Hoe meer geld we zelf inleggen, hoe meer 
geld de gemeente bijdraagt. De aanvraag voor het geld is gedaan en goed 
aangekomen.  

 

 
  



 
10. Sluiting  

We sluiten de vergadering om 21.06 uur 
 

Vergaderingen schooljaar 21-22: 
Woensdag 24 november 
Donderdag 27 januari 
Maandag 28 maart 
Dinsdag 19 april 
Woensdag 1 juni 
Maandag 4 juli 
 

 

Actiepunten:  

Nr.  Actiepunt  Wie  

1 Functieomschrijving penningmeester. Geagendeerd voor maart. Annelies 

2 Aanpassen woordje lager/langer in financieel jaarverslag Annelies 

3 Informeren of het 'meer lezen' in de nieuwsbrief aangepast kan 
worden 

Wilfred 

4 Contact native speaker Engels, informeren groep 1 t/m 8 Jan 

5 Navragen of de vuilniswagen wellicht op een ander tijdstip langs 
kan komen 

Wilfred 

7 Nadenken over eventuele andere invulling pauze Wilfred inbrengen in 
team 

   

   

 


