
 
 
 

 
 
 

 
 
 
De notulen 22-11-22 Medezeggenschapsraad: 
 
1. Opening  

Nora sluit aan 
 

2. Rondvraag 
materialen en benodigdheden binnen de school 
 

3. Mededelingen secretariaat: 
- Notulen/ actielijst september 2022 
Jaarverslag volgt 
Protocol Kleding aanpassen 
Notulen toegevoegd  
 

4. Mededelingen directie: 
 Personeel 

2 leer- werkstudenten starten in februari op woe en do in groep 6 en 7. 
Lio’er in groep 4. 
20 studenten mentoring groep 8: 1 op 1 werken aan doelen. 
Alexandra na 2 jaar uitstappen weer terug in het onderwijs. Wouter vervangen 
bevallingsverlof. 
Na de voorjaarsvakantie instroomgroep 1/2 starten 
 

 Teldatum en profilering door ouders Ideeën 
Teldatum 467 leerlingen 2 minder dan vorig jaar. 
Profileren van de school: groepje gaat nadenken over ideeën. 
Blijft een agendapunt. 
 

 NPO-gelden: Hoe wordt er binnen de school gewerkt aan de leerachterstanden? Wat is het 
bedrag? Zijn er meetmomenten om dit vast te stellen? 
Hoe is het geld ingezet? Vooral inzet op onderwijsassistenten, extra personeel, IB, 
leerkrachtvaardigheden en spelend leren. Dit is vaker binnen de MR besproken. 
Jos zal terugkoppelen hoe dit proces is verlopen tijdens de volgende vergadering. 
 

 Pleinen 
Het proces loopt. Dak dependance zal verstevigt worden voor zonnepanelen. 
 

 Kamp  
Kamp was heel positief. 
30 ouders hebben niet betaald, 31 wel. Ouderbijdrage op de agenda. Hoe kunnen 
we hier mee omgaan? 
 

 Armoede 



Voor 100 gezinnen geven we boterhammenpakket mee vanuit Jeugdeducatiefonds. 
Veel bedankbrieven van ouders ontvangen. 
 

 TOK- gesprek 
Vervolgafspraak over monitoring van data 
 

 Gebouw 
Verbouwing start in januari 
 

 December Sint en Kerst  
De sint wordt in de klas ontvangen. Vanaf groep 5 surprises. 1/2 dag school voor de 
kleuters. 
Groep 5/8 krijgen een klassencadeau. 
We gaan weer dineren met Kerst rekening houdend met voedselverspilling en 
kosten voor ouders. 
 

 Gast in de klas 
 Studiedag 4 november Leerling in beeld, consultaties rekenen, BL en DVS 

Nieuw leerling volgsysteem: van LOVS naar Leerling in Beeld. 
 

 Leerlingvolgsysteem groep ½ (Marieke) 
Er is in de OB keuze gemaakt voor Mijn Kleutergroep om de leerlingen te volgen en 
rapporten te kunnen maken. 
 

5. Covid-19 
 

6. Voortgangsgesprekken/Ouderportaal  
- Parro: delen van de planning in de bovenbouw? 
Is beproken en uitgelegd aan ouders van groep 7 en 8 

 
7. De Vreedzame School  

Oor voor elkaar: communicatie en lichaamstaal, mening vormen, argumenteren, 
groepsdruk weerstaan, respect. 
 

8. Early Outreach van de EUR 
9. Vrijwillige ouderbijdrage  
10. Ouderavond start schooljaar 

Hoe kunnen we daar vorm aangeven? Behoefte van ouders. 
Ouders elkaar ook leren kennen. 
 

11. Ondergoed kleuters (naar gym lopen) Hoe kan dit anders of beter worden georganiseerd? 
Op de agenda van de onderbouw staat dit op de agenda om daar een andere vorm 
voor te vinden 
 

12. Foto MR  
13. Sluiting/rondvraag 

Kinderen krijgen een nieuw potlood als deze op is. We leren kinderen netjes met 
spullen om te gaan. Bij het stukmaken van spullen vragen we een bijdragen (oortjes, 
linialen, breken van potloden) 

 
 
 
 
 


