
 
 

Agenda MR vergadering 

Donderdag 5 september 2022 

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur 

 

 
Aanwezig : Lianne, Jeroen, Rachid, Roos, Samantha, Menno (ter vervanging van Josine) 
Afwezig : Josine 
Voorzitter : Jeroen 
Notulist : Roos 
 

Punt Onderwerp Stukken Besluit (gevraagd) 

1.  Opening 

Menno neemt (voorlopig) de rol van Josine 

waar. We nemen op een ander moment 

afscheid van Josine. 

  

2.  Notulen vorige vergadering 

Actiepunten uit voorgaande vergaderingen 

 

Opnieuw verdelen van de taken binnen de 

PMR. 

 

 Notulen Goedkeuring notulen 

3.  Inbreng directie (Aanwezig Maarten) 

Corona update: 

- In de eerste 2 weken hadden 

meerdere collega’s (4) corona. 
Rondkrijgen van bezetting was 

lastig. 2 klassen zijn naar huis 

gestuurd. Intern op kunnen vallen 

en deels via SLIM. Ook veel 

kinderen hebben corona (klachten 

zijn over het algemeen mild). Er 

moet een coronaprotocol komen 

vanuit SKO. Donker groene kleur 

zitten we nu, lichtgroen, oranje: 

meer problemen, rood: klassen 

verdeeld (helft naar school, …). We 
moeten als school klaar zijn voor 

hoe en wat als… Voor 1 oktober 

moet het klaar zijn en moet de MR 

goedkeuring geven. Vanuit de PO 

raad is dit besloten dat alle scholen 

dit protocol moeten hebben. De 

insteek is dat de school open blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouderbijdrage (nieuwe wetgeving): 

Bij de ALV voor de zomer werd er al 

gesproken over de ouderbijdrage. 

Schoolreis, alle feesten en andere 

festiviteiten zijn hier bij inbegrepen. Er is 

toen gesproken over een verhoging van 

€2,50 per leerling (van €42,50 naar €45,-) 
Deze verhoging moest formeel eerst ter 

goedkeuring langs de MR. Dit had Maarten 

niet helemaal goed begrepen. Binnen de 

ALV is de goedkeuring er al.  

Persoonsgegevens: Je maakt het bedrag 

over (naam kind, klas etc.). Op die manier 

zijn de gegevens van de ouder die niet 

betalen ‘in beeld’. Kunnen ouders niet 
anoniem betalen, aangezien het vrijwillig is? 

Dit is een vraag vanuit de OMR. De 

eindverantwoordelijkheid hoort in principe 

niet bij de OV, maar de ouders zouden dit 

naar de schoolrekening moeten storten en 

de school stort dit op de rekening van de OV 

(i.v.m. de AVG, de wet zegt dit ook). 

Maarten legt dit voor bij Monique. Zij is 

vanuit het team contactpersoon van de OV.  

 

 Start schooljaar: 

Goed gestart. Maaike Huisman (SKO, CvB) 

kampt met een nare prive-situatie. Mark 

Kameraad (CvB) neemt taken waar. 

Informatieavonden zijn geweest. 

Startgesprekken zijn begonnen. Vanaf 

dinsdag 6 september voeren Maarten, 

Monique en Dorothee gesprekken met het 

team. 

 

Vacature administratief medewerker: 

Loes gaat weer verhuizen naar haar oude 

huis in Limburg waar ze een B&B gaat 

beginnen. De vacature is uitgezet. 

Marianne, onze ICT-er, gaat eind van het 

jaar met pensioen. Er zijn al 8 

geïnteresseerden. Het is de bedoeling dat 

Loes de nieuwe medewerker inwerkt. 

  

 

Vaststellen ouder bijdrage 45 euro 

Als deze niet veranderd zijn, dan zijn ze 

vastgesteld. Anders voorleggen aan 

MR. 



Aanvraag subsidie basisvaardigheden 

SKO heeft Maarten gewezen op het feit dat 

je gelden kunt aanvragen (960 euro x 343 

kinderen) voor de basisvaardigheden 

(NPO2). De basis krijgt iedereen. Je kunt ook 

aanvullende gelden aanvragen. Deze wordt 

ter verantwoording geroepen. Hier zouden 

we bijv. weer een RT-er mee kunnen 

betalen. 

 

Overige mededelingen: 

Junior Song Festival: Vrijdag 9 september 

komen alle finalisten naar school voor een 

optreden. 

Punten uit jaarplan 

- Schoolgids (instemming MR)  

Er staan nog oude foto’s in. Dit wordt 

aangepast. Maarten heeft verder alles 

aangepast. 

 

- Jaarplan Wolderweide (instemming MR) 

Wat zijn de speerpunten van dit jaar? 

Maarten heeft dit doorgestuurd. 

 

Ouder-enquête/peiling: 

Over het algemeen zijn ouders tevreden. 

Wordt er vanuit het team nog naar 

gekeken? Vanuit de MR een aantal punten: 

Je wordt afgeleid door percentages.  

Kinderen en vervelende situaties (vrij hoog 

percentueel). Dit was opvallend en zou 

school wat mee moeten doen. 

Pestgedrag, overblijf, discriminatiegevallen 

(23%). 

Leren omgaan met computerprogramma’s 
en media: ook lagere score. 

Extra faciliteiten ter ondersteuning van 

kinderen die leren aan de bovenkant. Hier 

wordt binnen het team meer aan gedaan. 

De aanpak hiervoor ligt er, ook de volgende 

studiedag wordt hier aandacht aan besteed. 

Maarten heeft een algemene 

terugkoppeling gegeven naar de ouders. Wij 

moeten inzicht krijgen in waar er ruimte 

moet zijn voor verbetering.  

 

Welkom aan Samantha en Menno: 

Jeroen legt uit wat de MR doet, wat is onze 

rol, zowel de PMR als de OMR. 

We doen even een voorstelrondje. 

Taakverdeling wordt nog besproken nu 

Josine de MR (tijdelijk) verlaten heeft. 



 

4.  Binnengekomen op de mail: 

- Niets binnen gekomen 

 

 

 

 

5. 

 

 Jaarverslag 2021-2022 

Officieel moet de MR in september een 

verslag aanleveren van het jaar ervoor. 

Jeroen en Roos pakken dit samen op. 

 

 Wie wil hiermee aan de slag?  

6. Communicatie vanuit MR 

De website loopt achter. De vraag aan de 

secretaris (Samantha) om hier achteraan te 

gaan.  

 

 Via website moet worden opgepakt, 

loopt achter 

7. Jaarplan 2022-2023 

Samen hebben wij gekeken naar het 

concept Jaarplan. Deze is gemaild naar 

Jeroen. Hij kijkt hier nog naar. 

 

Bijlage jaarplan  Goedkeuring jaarplan ter publicatie 

8. Uit de GMR 

Geen mail of verdere berichten. 

 

  

9. Rondvraag 

Nieuwe taakverdeling PMR 

 

 Menno, Roos en Samantha sluiten met 

elkaar kort wie welke rol op zich 

neemt. 

    

 


