
      
  
  
Notulen OR/MR vergadering d.d. 28 maart 2022 

Tijd : 19.30 uur tot 21.00 uur   
Plaats : School 
Aanwezig: Auke, Arne, Marianne, Annelies, Sanna, Wilfred, Jan, Marian en Arenda 

Afwezig: - 
             

1. Opening 

We openen de vergadering om 19.34 uur. Auke verwelkomt de leerlingenraad. 
 

2. Vaststelling agenda 

Het punt huishoudelijk reglement schuiven we op naar juni. Annelies was hier nog 
niet aan toegekomen. 
Woensdag is de subwerkgroep verzelfstandiging OPON, we voegen dit punt toe 
onder het kopje GMR. 
 

3. Leerlingenraad (dit punt is geschreven voor/vanuit de leerlingen) 

Wilfred leidt de leerlingenraad in. Helaas zijn 3 leerlingen ziek: Koen, Tijn en Bent. We 
beginnen bij groep 6: Daphne en Noor, groep 7: Mila, groep 7/8: Renate en Rosa en 
groep 8: Elin. 
De leerlingen hebben punten voorbereid voor vanavond. Ze willen graag iets 
vertellen en vragen aan de MR. 
De leerlingenraad is helaas door de omstandigheden minder vaak bij elkaar 
gekomen. Vanaf de voorjaarsvakantie zijn ze weer heel actief bezig. 
 

Iedere leerling vertelt iets over de leerlingenraad: 
 

Elin: Hoe kun je in de leerlingenraad komen? Je maakt iets in de klas, om aan te 
geven waarom je graag in de leerlingenraad wil komen. Soms zijn het een jongen en 
een meisje, soms wiens ideeën het meest aanspreken. 
 

Rosa: Wat wordt er van je verwacht in de leerlingenraad en wat zijn de verschillende 
rollen? 

Je moet naar elkaar luisteren, zodat iemand ideeën in kan brengen. Als je er iets over 
wilt zeggen, dan doe je dat op een positieve manier. Je leert dat je niet altijd je eigen 
ideeën alleen maar kan doen, maar ook die van de ander. 
De rollen worden per keer gewisseld. Zo ben je de ene keer de voorzitter en de 
andere keer de notulist. De notulen zijn de dingen die je kunt bespreken tijdens een 
vergadering en die brengt je rond naar de leden. En er is iemand die thee zet. 
 

Renate: We hebben een paar dingen bedacht die we dit jaar willen gaan doen. Afval 
scheiden zijn we momenteel erg mee bezig. We zijn alle klassen bij langs geweest om 
te vragen of ze afval willen scheiden en hoe ze dat willen doen. We hebben 
containers geregeld door de gemeente te bellen. We hebben ook prullenbakken zelf 
geregeld. 
Er is een lijst en een afvalkalender gemaakt. Daarin staat wat er wel en niet in mag en 



wanneer het bij de weg moet. 
 

Daphne en Noor: Wij vertellen wat we allemaal hebben gepland om te gaan regelen. 
Een tekenwedstrijd, een schoolfeest, je eigen klas lesgeven, een schoolkrant, afval 
scheiden, meer pleinspelen. 
We willen voor het schoolfeest graag meer geld en dit willen we aan jullie vragen. We 
gaan heel veel dingen doen. Meester Wilfred voegt toe dat ze nu alles op een rijtje 
gaan zetten en gaan kijken wat ze allemaal willen doen. 
 

De penningmeester van de MR geeft aan dat we een apart potje hebben voor de 
leerlingenraad. Maar, willen jullie al dit geld uitgeven aan het schoolfeest?  
De leerlingenraad gaat kijken of ze het in verschillend tijdvakken kunnen regelen, 
want kleuters kunnen niet pas om 8 uur naar bed. 
 

De voorzitter geeft aan dat het potje van vorig jaar ook nog beschikbaar is, dus dat 
kan misschien ook helpen. We kunnen altijd kijken of er rek in het budget zit. 
 

Vragen uit de MR aan de leerlingenraad: 
 

Hoe kijken jullie welke ideeën wel of niet doorgaan? 

Wat is mogelijk en wat kost niet te veel tijd? Daarna gaan we stemmen wat het leukst is. We 
proberen eerst wat kleinere dingen te doen en daarna wat grotere dingen. Sommige dingen 
zijn niet zo goed mogelijk en sommige dingen kunnen ook in je klas met je juf of meester 
besproken worden. 
 

Wat vinden jullie het allerleukste aan de leerlingenraad? 

Soms mag je een rekenles skippen. En je kunt je eigen ideeën een beetje uitwerken in de 
leerlingenraad. En zo kun je als leerling ook dingen doen voor school. 
 

Wat doen jullie met de ideeënbus? 

We kijken erin en dan gaan we de briefjes lezen. Er zitten vaak briefjes in van de kleuters, 
maar die zijn soms onleesbaar of er staat geen groep op. 
 
 

Vragen vanuit de leerlingenraad aan de MR: 
 

Wat is de MR? 

Het is verplicht op elke school. Het is een combinatie van leraren en ouders. Soms mag je 
over iets meebeslissen, soms niet. 
 

Vinden jullie het leuk om in de MR te zitten? 

Ja, ik vind het leuk omdat ik niet op een school werk. Soms hoor ik wel iets via de kinderen, 
maar niet vaak.  
De meesters en juffen zitten niet ´vrijwillig´' in de MR. We hebben allemaal taken naast het 
lesgeven. We hebben de afspraak dat niet steeds dezelfde mensen in de MR zitten, zodat je 
steeds een andere taak hebt. 
Het is wel eens leuk om vanaf de andere kant te kijken, niet alleen als meester/juf. 
 



Wat voor verschillende rollen zijn er in de MR? 

Penningmeester, GMR, iemand die de notulen maakt, de voorzitter. Wij hebben altijd vaste 
rollen. 
 

Zijn jullie het wel eens oneens met elkaar? 

Dat gebeurt inderdaad wel eens. Maar dan geeft iedereen zijn mening en dan gaan we 
samen kijken hoe we het het beste kunnen gaan doen. 
De leerlingenraad is het ook niet altijd eens met elkaar. Maar, dan kun je kijken wat je 
misschien zelf kunt regelen in de klas. 
 

Wat vinden jullie van de leerlingenraad? 

Ik vind dat jullie veel ideeën hebben en al veel hebben uitgevoerd. Dat is niet ieder jaar zo.  
 

We maken als afsluiting even een groepsfoto voor in de nieuwsbrief. 
 

4. Notulen 27 januari 
Mooi uitgebreid verslag. Wel wat spellingfouten, die worden doorgegeven zodat het 
aangepast kan worden voor de website.  
 

Lunch op school: zoals het in de notulen staat, is er al een besluit genomen. We 
blijven dit punt echter in de gaten houden. Het stukje weerspiegelt nog niet geheel 
wat er in de vergadering is besproken. Marian kijkt er nog even naar en overlegt met 
Wilfred. 
 

GMR en vakantieplanning: worden de leerkrachten alleen geraadpleegd of ook de 
GMR of de MR? Dit punt is ook bij het directieoverleg naar voren gekomen. Er is een 
enquête geweest onder het personeel, met de vraag of de voorkeur uitging naar 2 
weken meivakantie of een week in mei en een week in juni. De uitslag was 60-40, 
met de voorkeur voor 2 weken meivakantie. De enquête is echter verlengd. Ouders 
hebben hier waarschijnlijk ook een mening of advies over. Zij mogen niet 
meebeslissen, maar het is wellicht fijn om deze mening te polsen? Dit gaat ook over 
(de aansluiting op) omringende gemeentes. 
 

Actielijst: 
Actiepunt huishoudelijk reglement: misschien in juni? 
 

Aanvulling punt 5 actiepuntenlijst: de native speaker is begonnen. Er is een planning 
gemaakt voor dit schooljaar, zodat iedere leerling nog een Engelse les heeft gehad. 
 

5. Ingekomen en uitgaande stukken 

HVO onderwijs folder, info MR blad (is meegegaan met Marjanne), financieel 
jaaroverzicht 2021, UBO registratie 

 
6. Eventuele aanpassingen in meerjarenbegroting 

Er zijn grote problemen met onze Chromebooks. We hebben ongeveer 64 uit een 
serie waar problemen zijn. Ondertussen zijn er al 40 opgestuurd geweest. Alles is 
doorgegeven aan Lenovo en zij boden een jaar extra garantie aan. Hier gaan we niet 
mee akkoord, gezien alle problemen voor de kinderen en leerkrachten. 



De resterende afsluittermijn willen ze afkopen, ze worden in 5 jaar bij ons 
afgeschreven. Dat zou omrekenend 7000 euro zijn. Dan nemen ze alle Chromebooks 
terug. Dat betekent dat er 90 nieuwe Chromebooks gekocht kunnen worden.  
Wilfred kijkt samen met de accountant hoe dit het beste gedaan kan worden en 
weggezet kan worden.  
Omdat alles in beheer van Heutink is, komt er een meerprijs overheen. Deze extra´s 
betaal je, zodat zij een stuk service kunnen bieden waar het nu een beetje aan schort. 
Wilfred stuurt de opties door naar Auke, vanwege zijn interesse op dit gebied. 
 

De rest van de begroting is bij de vorige vergadering besproken.  
 

7. Voortgang NPO inzet n.a.v. schoolscan 

Vorig jaar hebben we rond deze tijd een schoolscan gedaan, om in kaart te brengen 
wat Corona met onze schoolpopulatie heeft gedaan. Naar aanleiding hiervan hebben 
we de gelden ingezet. We hebben de gelden verspreid over 4 jaar. Deze gelden 
moeten we ook tegen die tijd weer afbouwen, zodat iedereen weet waar hij/zij aan 
toe is. 
 

Vervanging: binnen het bestuur is de afspraak dat je de vervanging eerst via de NPO 
gelden opvangt. Er zijn geen mensen/leerkrachten meer te vinden.  
In het begin van het jaar merkten we positieve kanten van de NPO gelden. Vanaf 
oktober worden de gelden echter constant ingezet om de groepen te bemannen, 
waardoor met name de zorg en extra ondersteuning uitvalt. Omdat dit echter niet de 
bedoeling is, hebben de directeuren dit aangegeven bij OPON. 
 

We hebben als school gelukkig nog steeds bovengemiddelde resultaten. De 
leerkrachten geven veel zorg in de klas, maar de zorg buiten de klas vervalt  
momenteel erg vaak. Dit wordt goed gecommuniceerd naar de ouders, maar dit is 
geen positieve ontwikkeling (voor scholen in het algemeen). 
 

Het voorstel is om de resultaten van de scan via de mail op te sturen, zodat iedereen 
zich in kan lezen. We kunnen er dan voor kiezen om het nog te bespreken, maar 
aangezien de agenda vol staat met punten is dit even een tussenweg.  
 

Vervanging: momenteel worden de LIO stagiaires die het goed doen al gevraagd om 
in onze flexpool te komen na hun afstuderen. 
Er wordt geprobeerd om het vak aantrekkelijker te maken, omdat er ook veel 
studenten afhaken. Als school is het ook fijn om een AOS school te zijn, zodat 
studenten een mooie opleidingsbasis hebben.  
 

8. Ontwikkelingen school 
Er was een crisissituatie m.b.t. de BSO. In het Spectrum is nog enige uitbreiding 
mogelijk voor de opvang van kinderen. Omdat daar al een groep zit, lag daar de 
voorkeur. De kinderen van de Eskampen, worden dan opgevangen in het ´stukje´ van 
de Eskampen. 
 

Komt er een structurele oplossing? Er moet een projectleider op, maar die kan de 
gemeente niet vinden. 



 

Leuk dat de plattegrond van het nieuwe schoolplein is gedeeld. De vorige partij is 
met tussenkomst van de gemeente en de wethouder, netjes afgesloten. Het plan is 
er en het geld via het dorpenfonds is binnen. We moeten goed nadenken over het 
onderhoud. Hier hebben we ook veel ouderhulp nodig. 
We willen nu echt voor de zomervakantie gaan starten, we hebben al zo lang 
gewacht... 
 

9. GMR 

Er is sinds de vorige vergadering geen GMR geweest. Op 12 april is de volgende 
vergadering en op 24 mei de PGMR: Sanna sluit daarbij aan. 
 

Marjanne kan woensdag niet bij de subwerkgroep verzelfstandiging OPOn aanwezig 
zijn. Ze heeft met Han overlegd wat ze kan doen. Er moet een raad van toezicht 
komen en de GMR mag een lid daarvoor aanwijzen om deze rol op zich te nemen. 
Marjanne wil deze rol wel op zich nemen. Zij geeft dit morgen door aan Han. 
 

10. Pleinpraat 

Sommige ouders ervaren toch nog een afstand richting school, denk b.v. aan de 
groepsvoorstellingen. Wanneer mogen we dat weer verwachten? Alle maatregelen 
zijn immers weg. OPON breed mag dit helaas nog niet. Buiten kan echter alles. De 
binding met school is wel erg belangrijk en dit moet niet verwateren. 
Ouders missen de binding met school, de leerkrachten, de groep waar het kind in zit, 
het klaslokaal...In juni staan gelukkig de inloopochtenden wel gepland. Mondjesmaat 
hopen we dit weer op te pakken. 
 

Door de vele vervangingen, zijn sommige ouders niet blij. De andere kant is dat er 
genoeg ouders zien dat we ons best doen. Ouders voor de klas wordt ook niet altijd 
positief overgedacht, ook hierin verschillen de meningen. 
 

11. Rondvraag 

Auke maakt dit schooljaar af en wil dan stoppen met de MR. Dit betekent dat we 
moeten gaan zoeken naar een nieuw lid. Voor de volgende vergadering komt dit punt 
op de agenda. 
 

12. Sluiting 
We sluiten de vergadering om 21.07 uur. 
 

 
Vergaderingen schooljaar 21-22:  
  
Dinsdag 19 april  
Woensdag 1 juni  
Maandag 4 juli  
 
 
 
  



 
Actiepunten:   

Nr.   Actiepunt   Wie   

1  Functieomschrijving penningmeester. Geagendeerd voor juni Annelies en Marjanne 

2.  Doorgeven aan Han, toezichthouder werkgroep Marjanne 

3 Nieuw lid/ verkiezingen op de agenda zetten Arenda 

 4 Notulen 27 januari bekijken Marian en Wilfred 

5 Huishoudelijk reglement op agenda zetten Arenda 

6 Meekijken met nieuwe Chromebooks Auke/Wilfred 

7 Resulaten schoolscan mailen Wilfred 

  
 


