
Notulen van MR Vergardering van 13 september 2022  

 

Aanwezig: Eleonora, Joyce, Lisanne, Dorien, Martiene, Armen en Bertram 

Afwezig: Irma 

Mededelingen 

Directie sluit deze keer vooraf aan. Vanaf de volgende keer sluit directie de 2e helft van de 

vergadering aan dan kunnen de vragen direct gesteld worden. 

Vraag van ouder 

Groep 5,6 en 7 gaan volgende week naar Slagharen. Er zijn wat ouders die vragen hebben over de 

organisatie in het park. Er gaan 12 begeleiders mee vanuit school, waarom geen ouders als 

begeleiding?  Dit is geen vraag voor MR. Vanuit MR wordt het advies gegeven naar directie om in 

gesprek te gaan met betreffende ouder(s). Eleonora stuurt betreffende ouder een reactie. 

Mededelingen vanuit directie 

Start schooljaar:  

Namens Marlies, Ina en Loes was het op maandag morgen een rustige start. Ouders mochten met 

kleuters mee naar binnen in de ochtend. Voor de groepen 3 tot en met 8 was er na schooltijd de 

mogelijkheid om mee naar binnen te lopen om de klas te bekijken. Er is wat gezelligheid gemist 

rondom de opening/eerste week.  

School is blij met de nieuwe conciërge.  

Schoolplein: 

Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig bij de informatieavond. Ouders werden interactief 

betrokken. De Twijn is eerst aan de beurt met het schoolplein. Daar beginnen ze in december mee. 

Er wordt een oproep uitgezet voor hulpouders tzt. Subsidies lopen als een trein. In totaal hebben we 

94.000 euro ter beschikking voor het nieuwe schoolplein. Ook een deel van tulpenbollenactie zal 

hiernaar toe gaan. Dit moet nog breder gecommuniceerd worden, dit pakt Arjan op.  

Ouderbetrokkenheid nav informatieavond gr ½: 

Waar doen we het voor? Lage opkomst. Doel vanuit leerkrachten is de verbinding tussen ouders 

krijgen. Armen liep tijdens in een middag tijdens oudergesprekken rond en heeft een aantal keren 

teruggekregen dat ouders elkaar niet kennen en het wel missen. Wat is onze visie voor 

ouderbetrokkenheid? Dit gaat het in het team besproken worden.  

De vraag is nu:  

- Hoe gaan we ervoor zorgen dat de verbinding tussen ouders ontstaat?  

- Is de verwachting duidelijk bij de ouders?  

- Hoe kunnen we voor een hogere betrokkenheid zorgen?  

- Kan de OVW hier een rol in spelen? 

 



Arjan moet het sectorplan (coronaplan) voor 1 oktober klaar hebben. Vraag is of MR dit voor 26 

september wil lezen en feedback wil geven. Martiene leest hem kritisch. Maandag wordt hij in teams 

geplaatst onder deze vergadering. 29 september levert Arjan hem aangepast weer aan. Maandag 3 

oktober kan MR hem accorderen.  

 

 

Nieuwe MR, rolverdeling, wie doet wat? 

Voorzitter:   Armen 

Secretaris:   Eleonora 

Vice voorzitter:        Martiene 

Financiële gedeelte:  Bertram en Armen 

Teksten schrijven:  Lisanne 

GMR notulen doorlezen: Dorien   

Contacten team  Joyce 

 

Jaarverslag schrijven voor 1 okt mailen naar Margreet (taken verdeeld in vorige 

notulen) 

 

Speerpunten komend schooljaar?  

Ouderbetrokkenheid verhogen. Ouders gaven terug dat ze niet goed terugzien wat de visie in 

de praktijk is (BiologiePlus). 

Ouderverbinding krijgen. Door Corona is de ouderverbinding vervaagt, hoe kunnen we deze 

weer terugkrijgen?  

Schoolplein. 

Actiepunt nadenken hoe we hier invulling aan kunnen geven.  

 

Termijnkalender 2022-2023 (vaststellen) 

Besproken en vastgesteld.  

 

Ouderavond 17 nov 

Het jaarververslag van MR wordt deze avond gepresenteerd. OVW presenteert hun 

financieel jaarverslag. Eleonora bespreekt dit met Wouter zodat hij dit kan kortsluiten 

met OVW. Armen zorgt voor eten voor MR en OVW, Lisanne nodigt ouders uit.  

 

Nieuwsbrief ziet er mooi en duidelijk uit. Makkelijk te lezen.  

 



 

 


