
  
  

Agenda MR vergadering d.d. maandag 26 september   
        
Tijd:      19.30 uur    
Plaats:   School   
Voorzitter: Marjanne   
Notulist: Arenda       
 

1.Opening  

Speciaal welkom voor Corien, Wieger en Gijs. 

2. Vaststelling agenda  

Het puntje schoolgeld wordt later toegelicht, bij punt 10.  Mededelingen worden kort, de rondvraag 

staat daar weer los van. 

3. Mededelingen  

Corien begint met de mededelingen. De volgende keer neemt een teamlid dit punt op zich. 

Marloes Brink is zwanger. Zij is van de kerstvakantie tot de zomervakantie afwezig. Omdat er in de 

flexpool momenteel nog genoeg mensen zitten, heeft Corien goede hoop dat haar vervanging 

geregeld gaat worden. 

Corona: er was een aantal gevallen in groep 4 en een collega met een positieve test. Als de groep 

naar school kan, wordt er geen thuisonderwijs verzorgd. Dit zou een dubbele belasting voor de 

leerkracht geven.  

Droomplein: Bij het Spectrum is niet gestart door omstandigheden. De vraag aan ons was of wij 

daarom onze start uit wilden stellen. I.v.m. het weer starten wij nu rond de voorjaarsvakantie.  

 

4. Notulen dinsdag 4 juli   

Pagina 1: PGMR: Sanna gaat inderdaad plaatsnemen in de GMR 

Punt 5: twee puntjes maken van formatieplan en huishoudelijk reglement, het loopt nu in elkaar 

door en dat is minder makkelijk leesbaar 

Punt 8: swot analyse i.p.v. slotanalyse (Arenda heeft het verkeerd verstaan) 

Vergaderingen volgend schooljaar: voorstel i.p.v. 7 juni dinsdag 6 juni. We gaan allemaal akkoord. 

 

Actiepuntenlijst:  

Statuten oudervereniging herzien: januari agenderen 

 

5. Ingekomen en uitgaande stukken 

MR krantje meegegaan met Wieger. Corien krijgt met name veel reclame. We spreken af dat ze 

kritisch mag zijn op wat ze wel en niet doorstuurt naar ons. 

6. Verwelkomen nieuwe MR leden (+ evt. scholingsbehoefte nieuwe leden) en kennismaken Corien  



Corien stelt zich voor. Marjanne stelt voor dat de oudergeleding zich even voorstelt en noemt wat ze 

een goed punt van de Eskampen vinden en of ze een verbeterpunt hebben. 

Wieger: vader van Menne (4a) en Riemer (1/2b). Gaat goed: lekker naar binnen kunnen wandelen en 

iedereen aan kunnen schieten als dat nodig is. Verbeterpunt: wat gebeurt er allemaal in de klas? 

Kinderen vertellen niet alles thuis. 

Gijs: vader van Evi (1/2b) en Sara. Gaat goed: manier van onderwijs/Daltononderwijs.  

Arne: vader van Sem (5a) en Roos (3a). Gaat goed: fijn gevoel bij de school, goede contacten, 

onderlinge contacten personeel goed, kinderen gaan met plezier naar school. Verbeterpunt: de 

school wordt groot qua gebouw en kinderen. Wat er in de klas gebeurt en wat je daarvan meekrijgt is 

niet altijd veel. Er iets meer op uit gaan, bv met thema´s, uit de klas/buiten de klas gaan zou leuk zijn. 

Auke: vader van Pelle (groep 7) en Boris (groep 5b). Gaat goed: sfeer, vriendelijke sfeer, kinderen 

gaan met plezier naar school. Verbeterpunten: wat ambitieuzer, tevreden zijn is goed maar soms is 

er b.v. een thema waar we wat meer uit zouden kunnen halen als ouders/oudergeleding. Daarnaast 

is het goed om alert te blijven op het punt dat ook de kinderen aan de boven- en onderkant goed in 

de gaten gehouden worden. 

Marjanne: moeder van Maud (6/7) en Renate (8). Gaat goed: veel aandacht voor de 

basisvaardigheden, daarnaast ook voor bv cultuur, muziek, etc. Verbeterpunt: sluit mooi aan bij 

Auke, het aansluiten bij alle kinderen.  

Corien geeft aan dat ouders altijd langs mogen komen, als er ideeën/verbeterpunten zijn.  

Annelies: moeder van Maaike (6/7) en Fiene (3a). Gaat goed: sfeer, ouderbetrokkenheid, ieder op 

zijn eigen niveau erbij betrokken. Verbeterpunt: communicatie vanuit de klas, leuk en interessant om 

wat meer te horen ook om eventueel te kunnen helpen. 

Scholingsbehoefte:  

De MR basiscursus is een mooie basis als nieuw lid van de MR. Dingen als bevoegdheid, thema´s die 

langskomen komen aan de orde: Wieger en Gijs gaan de introductiecursus doen. Arne neemt de map 

de volgende vergadering de map mee. Arenda neemt contact op met de GMR om de namen door te 

geven. 

 

7. Ontwikkelingen school (o.a. AOS update)  

-Voor 1 oktober moet er een corona protocol zijn per school. OPON schrijft een algemeen stuk. 4 

oktober wordt dit in de GMR besproken. School specifiek stuk kan er daarna nog bij/aangevuld 

worden. 

-RI&E: risicoanalyse, wordt dit jaar weer uitgevoerd 

-Corien is goed gestart, kan heel veel kijken en luisteren, de school draait goed.  

-Schoolplan moet herschreven worden in het voorjaar. In het jaarplan staan veel punten waar we al 

mee bezig zijn, maar ook erg veel nieuwe punten die waarschijnlijk te veel zijn voor nu. Het is 

belangrijk om nu eerst rust aan te bieden in het team en dingen die we al doen nog beter gaan 

doen/implementeren. 

-Protocol inval: er zitten relatief veel mensen in de flexpool op het moment. Vorig jaar is veel NPO 

inzet naar inval gegaan, waardoor de zorg erg vaak uitviel maar de school openbleef en groepen niet 

naar huis hoefden. Naast dat veel ouders het hier niet mee eens waren (uitval van de zorg), is de rek 

binnen het team er ook wat uit. Franc en Corien gaan kijken naar wat er kan en niet kan. Er wordt 

niet uitgesloten dan er een moment komt waarop we de school niet open kunnen houden/groepen 

wel naar huis moeten sturen.  

-Arenda heeft de AOS kort toegelicht. Dit schooljaar bestaat de taak uit het begeleiden van de 

studenten, het begeleiden van de startende/beginnende leerkrachten en het begeleiden van het 

onderzoek van de 3e en 4e jaars studenten. Bijna alle groepen krijgen of hebben dit schooljaar een 



pabo stagiaire. We bieden een plek aan voor alle jaren en daarnaast aan stagiaires die b.v. een minor 

(specialisatie op een bepaald vak) moeten lopen.  

8. Huishoudelijk reglement (o.a. aanwezigheid directeur)  

De vorige vergadering hebben we het voorstel besproken. Het rooster van aftreden is wel fijn om bij 

te houden, maar wellicht niet in dit document? Dit rooster van aftreden kunnen we dan meenemen 

in de eerste vergadering van het schooljaar. 

Artikel 4, lid 8: de agenda is vanaf de eerstvolgende vergadering een week van tevoren in te zien op 

de website van de school.  

Artikel 1: na 1 januari geen college van B en W meer betrokken: directeur bestuurder.  

Artikel 1, lid 1: plaatsvervangend voorzitter: we wijzen op het moment dat de voorzitter niet 

aanwezig is een vervangend voorzitter aan. 

 

Aanwezigheid directeur: aanwezig bij de zakelijke ouderavond, daarna op basis van de agenda kijken 

wat handig is qua aanwezigheid. Na ongeveer 2 a 3x gaan we dit evalueren. 

9. Voorbespreking zakelijke ouderavond en jaarverslag MR over afgelopen schooljaar (algemeen 

informatierecht)    

Het jaarverslag 2021-2022, de agenda, deze notulen, de conceptbegroting oudervereniging en het 

financieel jaarverslag worden allemaal op maandag 24 oktober naar alle ouders en leerkrachten 

gestuurd, met de uitnodiging voor de zakelijke ouderavond. 

 

Het financieel jaarverslag en het conceptbegroting oudervereniging stuurt Annelies voor maandag 24 

oktober naar Arenda. 

 

Arenda schrijft nog een zinnetje in het jaarverslag over het later starten van het Droomplein.  

Actiepunt Corien: leerlingenraad schuift 1x per jaar aan bij de MR. Zij past dit aan. 

 

10. Schoolgeld/vrijwillige ouderbijdrage   

Op welk moment innen we het schoolgeld? Annelies geeft aan dat wat haar betreft februari goed 

bevalt. 

 

Op welke manier is het innen en het communiceren over de vrijwillige bijdragen prettig? Er moet 

altijd duidelijk aangegeven worden dat alles vrijwillig is! Ook wanneer er een reminder gestuurd 

wordt. 

Het is fijn als er een lijstje komt voor de ouders aan het begin van het schooljaar, waarop staat wat er 

op welk moment aan bedragen gevraagd kan worden. Het schoolgeld is voor ieder kind hetzelfde 

bedrag, het schoolreisgeld is per bouw verschillend. 

Deze bedragen staan nu op: 6 euro en 20 euro (wisselt per jaar i.v.m. het kleuterfeest) bij de OB, 25 

euro in de MB, 70 euro in de BB en 110 euro voor de schoolverlater. 

Het is wellicht ook fijn wanneer alle geldzaken door 1 persoon worden geregeld? 

 

Op dit moment staat OPON nog garant wanneer een schoolreis niet betaald wordt, zodat het kind 

alsnog mee kan. Hoe pakken we dit aan als dat niet meer het geval is? Is het dan een idee om als MR 

een potje hiervoor aan te maken? Hoe pakken andere MR´en dit aan? We gaan dit inventariseren. 



Willen we het schoolreisgeld en schoolgeld gaan combineren?  

11. GMR   

Sanna neemt plaats in de GMR. 

12.Rondvraag  

-Is er een afspraak over honden en fietsen van ouders op het schoolplein? Honden vliegen elkaar 

soms aan en er staan veel ouders met fietsen. De fietsen van ouders blijven op de daarvoor 

aangewezen plekken, net als die van de kinderen. 

 

-Is het misschien mogelijk om  op de website leerkrachten voor te stellen, zodat ouders weten wie er 

allemaal op school werken?  

AVG technisch was dit soms lastig. Misschien kunnen we peilen in het team hoe ze er nu in staan? 

Actiepunt voor Corien. 

 

-Kinderen zien soms reclame in de klas, wanneer er wordt gekeken naar Youtube.  

We betalen rechten en misschien kunnen we over op een premium account? Corien gaat het 

uitzoeken met Ron.  

 

-Dalton wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 

-Sinterklaascadeaus: i.v.m. de hoge kosten voor cadeaus, kiezen we ervoor om ieder jaar een boek 

cadeau te geven. Mocht dit met het huidige budget van 5 euro per kind lastig worden, dan mag de 

Sinterklaascommissie dit aangeven. 

 

-Pleinpraat:  

Sommige ouders hebben Corien nog niet (bewust) gezien. Ze loopt 3 ochtenden over het schoolplein.  

13.Sluiting  

We sluiten de vergadering om 21.20 uur 

 

 
     
    Actiepunten:    

Nr.  
  

Actiepunt    Wie    

1  Vrijwillige ouderbijdrage/ schoolreisgeld innen: alles in 1x of 
gescheiden houden? Agenderen volgende vergadering. 

Arenda  

2. Opgeven MR cursus bij GMR-secretaris Wieger en Gijs Arenda 

3.  MR reglement: dateert uit 2016. Dit is aangegeven bij OPON. In de 
gaten houden of ze ermee aan de slag gaan. 

Sanna 

4. Statuten oudervereniging herzien, agenderen in januari 2023 Marjanne/Annelies 

5. Aanpassen punten huishoudelijk reglement Marjanne/Annelies 

6. Opsturen conceptbegroting oudervereniging en financieel 
jaarverslag naar Arenda 

Annelies 

7. Alle stukken opsturen naar alle ouders en leerkrachten m.b.t. de 
zakelijke ouderavond op maandag 24 oktober 

Arenda 



8. Aanpassen: leerlingenraad komt 1 keer per jaar bij de MR  Corien 

9. Voorstel overzicht schoolreisgeld en schoolgeld voor alle ouders Corien 

10. Inventariseren innen schoolgeld en schoolreisgeld bij andere MR'en Annelies 

11.  Voorstel: innen vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgeld  Annelies/ Marjanne/ 
Corien 

12. Inventariseren team voorstellen op de website Corien 

13. Overleggen met Ron over premium account YouTube Corien/Ron 

 

 


