
1. MR-vergadering 7 maart 2022

Vergadering MR CBS De Bouwsteen
Voorzitter: Bas Bramer

Plaats Op school

Aanwezig Wilco van Straten, Bas Bramer, Arco Bijl, Femmy Meenhorst, Cynthia Preesman, Willy
Koster (notulen)
Rose Notenboom en Patricia Kanters (beiden gedeeltelijk)

Afwezig m.k. Marcelle Nieuwstraten, Ed Meerburg

Agenda

Tijd Agendapunt doel door:

19.30u 1. Welkom Bas

19.35u 2. Vorige notulen ( 17 januari 2022)
Notulen 17 januari 2022 worden goedgekeurd.

B Allen

19.45u 3. Ingekomen stukken
We behandelen twee ingekomen mails. Bas beantwoordt deze
mails. Bas schrijft een stukje voor de nieuwsbrief over
communicatie rond de schooltijden.

B Ed/Cynthia

19.50u 4. Voortgang schooltijden
Pauline Maijers (ouder) is te gast omdat zij mee wil denken over de
invulling van de opvang tussen de middag (qua financiën) en met
wat vragen over de vrijwillige bijdrage die ouders moeten betalen
voor de TSO. Hoe vrijwillig is dit? We spreken ook over de manier
van communiceren over dit onderwerp naar ouders toe. Er zijn
verschillende termen gebruikt waardoor er onduidelijkheid is
ontstaan.

Ideeën die Pauline voor de financiën heeft:

● Meeste scholen zetten werkdrukgelden in om de TSO te
bekostigen.

● Je zou een soort stichting op kunnen richten met
bijvoorbeeld sponsoren.

● Je zou een kindcentrum kunnen maken om met andere
partners de financiën te delen.

● Je kunt terug naar de oude situatie dan vervalt het hele
geldvraagstuk.

● De ouderbijdrage zou verhoogd kunnen worden, deze is
best laag.

De waardering naar Pauline wordt uitgesproken. De vraag
is of de ouders van de MR voldoende
zichtbaar/vindbaar/benaderbaar zijn voor de ouders van de
school. Dit beantwoordt Pauline positief.

B Rose

https://docs.google.com/document/d/1umxJPxZfUqDUYkm2hy5ZEv-XWkj3eKiVHr42Hei6Z2U/edit?usp=sharing


Rose deelt het tijdpad richting de zomervakantie v.w.b. de
schooltijden.

Roos heeft het tijdpad aangepast en alles een maand naar voren gehaald.
In klein comité is met OMR de historie van het traject opgehaald.
Terug naar het oude rooster heeft de volgende bedenking:
De trend in de Hoeksche Waard (wat je ziet bij veel scholen) is dat het heel
moeilijk is om hulp te krijgen voor de overblijf en dat het niet meer
haalbaar is om een volledige overblijforganisatie van de grond te krijgen.
We kunnen een vraag uitzetten over de bereidheid van ouders om hierin
een rol te spelen.
Kan de overblijf in het oude rooster verzorgd worden door pedagogisch
medewerkers? (Zoals Kidspalace nu.)

Bij het geven van 3 keuzemodellen krijg je geen duidelijke meerderheid.
De OMR stelt voor een ouderavond te houden met een uitleg van Roos over
de mogelijkheden en bij deze avond direct een peiling te houden over de
mogelijkheden. Wie er dan aanwezig is, beslist dus over een ‘voorsortering’.
Daarna kunnen we met de overgebleven 2 opties een ouderraadpleging
doen.

We spreken nog met elkaar over de verschillende roosters waar we mee
kunnen werken.
We zijn ervan overtuigd dat de korte dagen i.i.g. tot 12.30u moeten duren
en niet tot 13.00u.
We zijn op zoek naar een rooster dat ‘pandemie proof’ is.

Het is goed om te weten wat de consequenties zijn voor ouders van elk
model. En dan voor de informatieavond hier over.

20.10u 5. Mededelingen directie
● Toekomst directievoering

Jan Winters (bestuursvoorzitter) wil graag een afspraak
maken om ons bij te praten over het bovenstaand
onderwerp. Het gaat om de hele MR. We spreken
woensdag 9 maart 15.30u af. We doen dit online, Willy zet
een digitale vergadering uit.

● situatie groep 7b
Rose vertelt e.e.a. over het reilen en zeilen in de groep.

TK Rose

20.25u 6.   Formatie
Personeelsleden hebben hun voorkeuren ingevuld. Rose gaat aan de slag
met een voorlopig plaatje (met hulp en door dit uiteindelijk voor te leggen
aan het team). Op 15 maart 2022 staat het gesprek gepland met de
Controller, waar ons budget bekend wordt gemaakt. Op basis van de
prognose leerlingenaantallen verwachten wij met hetzelfde aantal groepen
te kunnen werken. Er is echter per SJ 2022-2023 een nieuwe manier van
bekostigen vanuit het ministerie, waardoor het nog niet duidelijk is of we
met hetzelfde aantal leerlingen ook hetzelfde bedrag krijgen als voorheen

TK Rose

20.40u 7. Begroting
Januari 2022 is geanalyseerd en we lopen op schema met de uitgaven.

B Rose

21.00u 8.  NPO plan
Patricia licht de stand van zaken van het NPO-plan toe. Welke zaken lopen
er en welke dingen moeten nog opgestart of verder ontwikkeld worden.

TK Rose

21.10u Pauze



21.20u 9.   Eigen functioneren MR B Allen

21.35u 10.   Rondvraag
Femmy: Heeft de wethouder gesproken over het rookbeleid rond
basisscholen. Zij is een onderzoek aan het doen wat de mogelijkheden zijn
om borden en tegels over dit onderwerp rond de school te plaatsen.

Allen

21.45u 11.  Sluiting Bas

ABC: Afspraken Alfabet
TK: Ter kennisgeving
A: Advies
I: Instemming
B: Bespreekpunt
W: Werkvorm
D: Discussie

Actiepuntenlijst

Nr. Datum Onderwerp Actie door Status

1. 09-03 Google Meet uitnodiging gesprek Jan
Winters, 15.30u

Willy

2. 07-03 Twee mails van ouders beantwoorden. Bas

Advieslijst

https://docs.google.com/document/d/1gKXtNEKwhwuY7Wn6aOj9slUJkQIasJQMFtDSVEtSpLM/edit

