
   
  
Notulen MR vergadering d.d. dinsdag 1 november (zakelijke ouderavond) 
        
Tijd:      19.30 uur    
Plaats:   School   
Voorzitter: Marjanne   
Notulist: Arenda       
M.k.a: Auke, Jan. Wieger en Marian sluiten online aan 
 

1.Opening  

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. Er zijn geen aanmeldingen geweest voor de zakelijke 

ouderavond van ouders. 

Dalton wordt op de volgende vergadering geagendeerd.  

Marjanne wil nog iets inbrengen over het innen van de ouderbijdrage. Dit maken we punt 4a. 

 

2. Notulen 26 september  

Punt7: RI&E (aanpassing in manier van schrijven) 

Scholingsbehoefte: Sanna geeft via de GMR nogmaals aan dat Wieger en Gijs de cursus willen 

volgen. 

 

Actiepunten: 

We lopen de actiepunten bij langs. Een aantal groot aantal punten is afgerond. De overige laten we 

staan. 

Schoolgeld/vrijwillige ouderbijdrage: opnieuw agenderen vergadering juni 2023. 

MR reglement: in de GMR is dit besproken, het zou mooi zijn als alle scholen gebruikmaken van 

hetzelfde document. Een werkgroepje (o.a. van de Hekakker in Norg) gaat hiermee aan de slag.  

Statuten laten staan voor de volgende vergadering.  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Draaiboek Covid-19 

De overheid heeft alle scholen verplicht om een draaiboek Corona op te stellen, zodat er een 

gedegen plan klaarligt wanneer Corona weer oplaait. Het protocol is OPON-breed opgesteld en 

besproken binnen de GMR. Zij hebben instemming verleend. Een van de MR-leden stelde dat dit een 

MR aangelegenheid is. OPON heeft er voor gekozen het algemene deel via de GMR vast te stellen, 

hier zitten ook MR-leden van alle scholen in. Corien heeft het protocol aangepast naar de manier 

van werken binnen onze school. De MR heeft ingestemd met het protocol wat nu voorligt en deze 

wordt geplaatst op de website.  

 

4. Protocol inval 

Tijdens de eerste vergadering heeft Corien al even genoemd dat de arbeidsmarkt krap is. De flexpool 

is goed gevuld, maar het blijkt al dat ook de pool leeg raakt. Niet alle collega´s die parttime werken 

kunnen of willen constant invallen. 



Eerder ging het invallen van de zorgtijd af. We moeten echter kunnen verantwoorden waar we de 

NPO gelden voor hebben ingezet, deze middelen zijn bedoeld om achterstanden die leerlingen 

hebben opgelopen tijdens de coronapandemie, weg te werken. Hierover werden vorig schooljaar 

terecht kritische vragen gesteld. Hier heeft Corien naar gekeken en dit ook besproken met Han 

Sijbring. Bij collega's werd/wordt een overbelasting ervaren door de afgelopen jaren.  

 

Corien heeft bewondering voor het feit dat er nooit een groep naar huis is gestuurd. Dit is echter 

niet de weerspiegeling van de huidige maatschappij. De kans is ook groot dat dit (mocht de situatie 

zich weer voordoen), wel kan gaan gebeuren. 

In overleg met het team is een protocol opgesteld, bestaande uit een stroomschema en een uitleg 

voor ouders. We lopen het document even door. Het document wordt vrijdag naar alle ouders 

verzonden via de mail.  

 

4A: Vanuit de GMR 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage is ook het schoolreisgeld een vrijwillige bijdrage. Sommige scholen 

innen nu niet genoeg geld om op schoolreis te kunnen. Er is momenteel een potje vanuit OPON waar 

deze scholen aanspraak op kunnen maken. 

Omdat er kans bestaat dat er hierdoor een verschil gaat ontstaan, ongelijkheid voor de kinderen en 

scholen, is er een werkgroep vanuit OPON opgezet. Deze gaat zich buigen over of, en zo ja hoe, we 

de kansenongelijkheid binnen redelijkheid zo klein mogelijk kunnen houden. De potjes die vanuit de 

gemeente beschikbaar zijn voor ouders, zijn niet oneindig. Door de MR werd opgemerkt dat het 

wellicht te ver gaat om een lijn te trekken binnen de gehele gemeente Noordenveld, maar dat er wel 

binnen de dorpen kritisch gekeken moet worden. Het moet niet zo zijn dat ouders op basis van 

mogelijkheden (schoolreis, schoolkamp, ed.) gaan kiezen voor een school.  

 

Deel 2: zakelijke ouderavond. 

5. Mededelingen 

Wisselen MR leden: het voorstel is om dit per schooljaar in te laten gaan. Dit wordt aangepast in het 

huishoudelijk reglement. In beginsel stop je dan aan het einde van het schooljaar. 

Jan is voor onbepaalde tijd ziek. Hij zit thuis met een hernia en spit. Denise vervangt het 

ouderschapsverlof van Patrick. Zij kan ook de vervanging van Jan in groep 8 doen. Marcia vervangt 

Jan in groep 6/7. 

De inval voor Marloes Brink is geregeld. Dit wordt nog niet naar buiten gebracht, omdat er altijd nog 

veranderingen kunnen ontstaan. 

 

We agenderen de vrijwillige ouderbijdrage voor de agenda van juni. Hoe innen we, wanneer innen 

we en de hoogte van het bedrag komen dan aan bod. 

 

6. Jaarverslag 2021-2022 

Om over na te denken: kunnen we als MR een doel opstellen? Dit willen we bereiken? En dan 

terugkijken wat er gedaan is. Bijv. een aantal speerpunten als MR en daarop terugkomen.  

7. Financieel jaarverslag 2021-2022 – kascommissie 

We spreken af om bij dit punt alleen de vragen en antwoorden te notuleren. 



Hebben we voor het nieuwe schoolplein 7500 euro bijgedragen?  

We hebben dit bedrag gereserveerd. Zodra het plein is gerealiseerd is dit bedrag weg. Het staat tot 

die tijd nog op de begroting en rekening. 

Waar staat de 550 euro gemeentelijke bijdrage voor?  

Dit is een bijdrage die de gemeente geeft aan de MR van alle scholen. Corien vraagt zich af of het, als 

het MR geld is, wel op de rekening van de OV thuishoort en of dit geld afkomstig is van de 

gemeentelijke overheid of van de Stichting OPON die nu nog onder de gemeente valt? 

 

Kascommissie: 

Ger Hesselink en Gijs Heldens waren dit jaar de kascommissie. Zij hebben de begroting 

gecontroleerd. Zij zijn akkoord.  

 

Hadden wij dit ook kunnen weten of zien? 

De volgende keer kunnen we de stukken meesturen. Annelies zet het fotootje nog in de pdf, zodat 

alles compleet is. 

 

8. Begroting 2022-2023 

We nemen de begroting door. Dit is een gecombineerde begroting van MR en OV.  

Ook hier wordt de 550 euro gemeentelijke bijdrage genoemd.  

Er staat iets in het MR regelement over de kosten voor MR cursussen vanuit OPON. Hoe gaat het 

straks met de gemeentebijdrage als OPO Noordenveld verzelfstandigd is? Waarom geeft gemeente 

een bijdrage voor de MR of is dit voor de OV? Sanna vraagt dit na in de GMR.  

Het bedrag voor de leerlingenraad is 150 euro. Vorig jaar zijn hier b.v. de prullenbakken voor het 

plastic van gekocht.  

 

9. Inning schoolreisbijdrage 

Corien heeft een overzicht gemaakt van de schoolreisgelden. In sommige groepen zijn er 2 

scenario´s, omdat ze het ene jaar ergens anders naartoe gaan dan het andere jaar. 

Dit zijn de bedragen voor de bussen van afgelopen schooljaar. De aanbetalingen voor het kamp zijn 

al gedaan en goedgekeurd. De groepen 6, 6/7 en 7 gaan per klas op kamp. Vandaar dat het dit 

schooljaar iets meer geld kost. 

Formeel moeten we ouders van tevoren vertellen wat er qua bijdrage in een schooljaar verwacht 

wordt. Dit moet in de schoolgids staan. 

De bedragen worden gecommuniceerd en ook wanneer dit ongeveer betaald moet worden. We 

geven een circa bedrag aan, omdat de prijzen momenteel stijgen.  

De MR gaat akkoord. Corien gaat het communiceren met ouders.  

10. Rondvraag 

Niemand heeft een vraag voor de rondvraag. 

 

11. Sluiting 

Het is vanavond de laatste keer dat Arne aanwezig is. We bedanken hem hartelijk voor al zijn inzet 

en betrokkenheid in de afgelopen jaren. 



 

We sluiten de vergadering om 21.10 uur. 

 

 

 

    Actiepunten:    

Nr.  
  

Actiepunt    Wie    

1.  MR reglement: dateert uit 2016. Dit is aangegeven bij OPON. In de 
gaten houden of ze ermee aan de slag gaan. 
Dit punt blijft staan totdat er actie ondernomen is en duidelijkheid 
is. 

Sanna 

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

3. Agenderen speerpunt MR  

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

5. Agenderen Dalton volgende vergadering Arenda 

6. Ouderbijdrage agenderen voor vergadering juni Arenda 

   

 
     
     


