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Notulen MR-vergadering  
 
Donderdag 21-09-2021    
Aanvang: 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Pieter Vlooswijk, Wim Vendrig, Deborah van Rijn, Eva Blansjaar, Natalie Hol, Marieke 
Lansbergen, Joyce Mackaaij- Ten Heuvel, Janneke Hek (notulen) 
 
Afwezig m.k.: 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Vastgesteld.  

 
2. Vaststellen notulen 08-07-2021 

notulen zijn vastgesteld. 
 

3. Vanuit de directie 
● Nieuwbouw 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande. De verwachting is dat juni 2022 dat de eerste paal 
geslagen wordt. Er wordt nu druk gekeken naar welk bouwbedrijf de school gaat 
bouwen. Er is gestart met 10 bouwbedrijven. Vanaf 27 september en 8 oktober zijn 
de presentaties vanuit de 3 overgebleven bouwbedrijven. Er wordt 
november/december een keuze gemaakt voor 1 bouwbedrijf.  
Vanuit de Howiblo mogen er 2 stemmen uitgebracht worden.  
Vanuit het team gaat er een projectgroep opgesteld worden. Zij gaan meekijken naar 
wat er allemaal nodig is bij de nieuwbouw. Pieter is vanuit de MR hieraan verbonden.  

● Personele ontwikkelingen 
 

- Lindy is een nieuwe leerkracht in groep 1/2C, zij is nu een vierdejaars student, 
zij staat naast Kim. 

- Nirmala is ook een nieuwe leerkracht in groep 5.  
- Zoë is een vierdejaars student in groep 3, zij werkt hier tot en met januari, 

daarna gaat zij naar Curacao. Het laatste stukje van het schooljaar zal zij 
waarschijnlijk weer bij ons afmaken. 

- Er zijn weinig tot geen invalleerkrachten te vinden. We hebben gesproken 
over wat te doen bij ziekte van leerkrachten. Hoe gaan we die leerkrachten 
vervangen? Er komt een stukje informatie in het nieuws van de week hierover 
en de teammemo naar het team. 
 

● Lestijden 
De eerstevolgende teamvergadering worden de lestijden besproken. Wanneer 51 
procent voor is om de lestijden te veranderen, wordt als eerst de MR en de 
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ouderraad ingelicht. Samen gaan we dan bekijken naar het meest passende model. 
Wanneer de MR en ouderraad akkoord is gaat er een enquete uit naar ouders.  

● NPO gelden 
De gelden zijn opgehoogd. We krijgen ook meer geld vanuit de gemeente vanaf 
december 2021. We zijn gezamenlijk in gesprek geweest over de verschillende 
mogelijkheden, hoe dit geld zo goed mogelijk in te zetten.  

 
4. MR 
● Jaarverslag 

Jaarverslag is op wat kleine puntjes aangepast. Deze wordt binnenkort gepubliceerd 
op de website.  

● Taakverdeling 
Wim gaat contact opnemen met Marc om de taken van de voorzitter helder te 
krijgen, deze gaan we de volgende vergadering verdelen.  
Deborah wil nadenken over een pakkend stukje op social school voor de werving van 
een vierde ouder.  
Pieter: Nieuwbouw, ARBO 
Wim: Nieuwbouw  
Deborah: MR panel  
Natalie: secretaris 
Marieke: ARBO en TSO 
Eva: contact persoon Carla, MR Panel, Kascontrole 
Janneke: Notulist 
Buiten de MR Carla: GMR 

● Data MR-vergaderingen 2021-2022 
Maandag 8 november, donderdag 11 november of maandag 22 november zijn 
voorstellen als data om samen met de OV te vergaderen.  

 
5. OV 

• Financieel verslag 
Verslag gaan we later bespreken.  
 

6. MR-panel 

• Nieuwe leden werven  
Mailinglist moet weer up-to-date gemaakt worden.  
Daarna komt er weer een oproep voor nieuwe ouders. 
 

7. TSO 

• Nieuws vanuit TSO 
vergadering is nog niet geweest.  
Marieke vraagt na of de verrekening met de TSO gelukt is. Wanneer alle gelden zijn 
terug gestort.  

• Financieel verslag (definitief) 

• Uitvoeren kascontrole 
Marieke vraagt na wanneer en met wie dit plaats gaat vinden.  
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8. ARBO 
De BHV-ers hebben weer een herhalingscursus gevolgd of volgen deze binnenkort..  
De bijzonderheden vanuit het RI&E zijn opgepakt of wordt nog aangewerkt.  
Er wordt weer een plan gemaakt voor de brandoefeningen. Dit is afgelopen jaar niet 
gebeurd.  
 

 
9. Notulen GMR 

De notulen zijn niet op tijd binnen gekomen, voor de volgende vergadering hebben 
we die gelezen.  
Nieuws van uit het team 
We hebben maandag 20 september een studiedag gevolgd. 
De inhoud hebben we besproken.  
We gaan als volgende onderwerp van de gezonde school aan de slag met 
mediawijsheid.   
 

10. Actielijst  
 

 
Actiepunt Voor 

wie? 

Datum 

Actiepunt 

Deadline 

1 Notulen invoegen in 

NVDW &    

notulen versturen 

naar secretaris OV/ 

team 

JH     

 
Na elke vergadering 

2 MR neemt contact op 

met OV over 

gezamenlijk overleg in 

sept 2021 

WV 24-06-2021 

 

Juli 2021 

3 Afscheid Odette, 

Marc, Renzo uit de 

MR. 

Datum plannen 

Allen   

4 Informatie avond 

thema n.a.v. MR Panel 

PV  schooljaar 2021-

2022 

5 Opzet nieuwe 

vergaderdata 

2021/2022 

PV 21 Sept 

2021 

 

8 Stukje schrijven 

werving MR 

oudergeleding 

DvR 21 

september 

2021 

 

9 Jaarplanning 

agendapunten 

bijwerken 

NH   

10 Vragen link voor 

notulen naar website 

JH   
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11 Navragen schoolgids 

up to date en op de 

website 

JH 21 sept 

2021 

 

12 Bewaartermijn 

notulen MR en OV 

NH 21 sept  

2021 

 

13 Contact Judith Bom 

website MR Wie is 

Wie 

PV 21 sept. 

2021 

 

14 Leerlingenraad op de 

volgende agenda  

NH 21 sept 

2021 

 

 
 

11. Rondvraag 
Deborah: 
Wat vinden wij van een leerlingenraad? Denk er eens over na, op de volgende 
vergadering praten we hierover verder.  

 
 
 


