
1. MR-vergadering 9 mei 2022

Vergadering aanwezig: Arco Bijl, Femmy Meenhorst, Wilco van Straten (voorzitter), Ed Meerburg,
Cynthia Preesman, Marcelle Nieuwstraten, Willy Koster (notulen)
afwezig m.k.: Bas Bramer

Plaats Op school

Tijd Agendapunt doel door:

19.30u 1. Welkom Bas

2. Vorige notulen
Notulen 7 maart 2022

De notulen worden goedgekeurd.
Notulen worden voortaan gemaild én in de map gezet.
@Bas is jouw actiepunt geregeld?

3. Ingekomen stukken
Zijn er punten in de mailbox? Ed en Cynthia gaan aan de slag met de
mailbox van de MR.
mr.debouwsteen@csgdewaard.nl
mrd992!!

4. Mededelingen directie
● Groep 7b

Wisseling van leerkrachten geweest. Annemarie Otte staat
nu 4 dagen voor de groep en op vrijdag Larissa.
Rose vertelt de voortgang van de extra zorg in deze groep.
Er is vooruitgang zichtbaar.

TK Rose

5. Schooltijden
a. Uitkomst peiling tijdens ouderavond

Rose licht de uitkomsten van de peiling toe. De vraag
daarna is: Wat gaan we zetten in de ouderpeiling?
Wat gaan we doen met de oude schooltijden?
In een schriftelijk verhaal krijgt je nooit aan ouders over-
gebracht wat je live kunt toelichten. (denk aan de overblijf)
De raadpleging is verplicht. Wat je in de raadpleging zet is
vormvrij.
In het begeleidende schrijven moet transparant
aangegeven worden waarom we op deze manier verder
gaan.
We gaan uit van 1 stembiljet per gezin. We sturen de info
naar iedereen en de enquête alleen naar de
‘hoofdverzorger’. Bij gescheiden ouders sturen we er ook
maar 1. Rose vraagt nog info op bij een collega-directeur
die hier ervaring heeft.
We gaan uitzetten optie 3 met als topping 3b.
Kunt u hier mee instemmen?
Bij nee komt er een extra vraag tevoorschijn: Kiest u dan
voor optie 1 of 2? Ook komt er ruimte voor algemene
opmerkingen. Hebben we zicht op hoeveel mensen de
vrijwillige ouderbijdrage wel of niet betaald hebben?

I Rose

https://docs.google.com/document/d/1gJfyNsvDu5k-Hcny0iY8YGec1eFMIqcF/edit#heading=h.gjdgxs
mailto:mr.debouwsteen@csgdewaard.nl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lsKkAqscPi3gbWcgJQbyB0DuFCUXtsP4rNs7HOi2Z7w/edit#gid=0
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Moeten we opnieuw de vraag stellen of ouders de vrijwillige
bijdrage willen betalen? Lopen we hiermee het risico dat
steeds minder ouders gaan betalen? We gaan de vraag
stellen. De manier van innen gaat i.i.g. via een brief en niet
via een betaallink.
We stellen ook de vraag of ouders kunnen helpen bij de
pauze van de leerkrachten.

Ouders kunnen ook aankruisen in welke groep een kind zit.
De uitslag van de enquête moet worden meegewogen in
het advies van de directie richting de MR.

Wanneer zetten we de enquête uit? vrijdag 13 mei
We geven ouders een week de tijd om te reageren,
inleveren 20 mei.

6.   Formatie
Linda Velgersdijk gaat vertrekken naar de Kriekenhof in Oud-B. Femke en
Cynthia gaan minder werken. Vandaar dat er een vacature is uitgegaan,
deze sluit vrijdag. Daarom is er nog geen plaatje met poppetjes.
Volgende vergadering wordt er instemming gevraagd van de PMR

7.   Eigen functioneren MR
Wij moeten vertegenwoordiging zijn van het personeel. Ed heeft niet altijd
dit gevoel. Dit kan te maken hebben met het aantal uren dat Ed op school
is. Cynthia, Marcelle en Willy hebben dit gevoel niet/minder.
Administratief moeten we nog wat zaken op orde krijgen.
Afgelopen periode is het erg veel over de schooltijden gegaan.
De periode zonder directeur was pittig. Waar ligt de verantwoordelijkheid?
Hebben we dingen laten liggen? Heel fijn dat Rose het stuk directietaken op
heeft gepakt.
Zijn we zichtbaar genoeg? Het stukje in de nieuwsbrief moeten we blijven
doen.
De website is heel actueel, alle data zijn bijgewerkt. Sarina??

Voortaan als punt 1 op de agenda: Wie maakt een stukje voor de
nieuwsbrief? Marcelle deze keer.

8.   Verkiezingen
Dit moeten we zeker ook in de nieuwsbrief noemen.
Wilco, Cynthia en Willy gaan uit de MR.

9.   Rondvraag
Wilco: Het is tijd om zaken rond het ventilatiesysteem te evalueren. Rose
neemt dit mee.

https://docs.google.com/document/d/1gJfyNsvDu5k-Hcny0iY8YGec1eFMIqcF/edit#heading=h.gjdgxs


Tijd Agendapunt doel door:

19.30u 1. Welkom Bas

2. Vorige notulen
Notulen 7 maart 2022

De notulen worden goedgekeurd.
Notulen worden voortaan gemaild én in de map gezet.
@Bas is jouw actiepunt geregeld?

Om de uitslag van de enquête te bespreken zullen we nog een keer extra
bij elkaar moeten komen. Woensdag 25 mei tussen 13 en 14u op school. Of
indien nodig, digitaal.

10.   Sluiting

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

Actiepuntenlijst

Nr. Datum Onderwerp Actie door Status

Advieslijst

https://docs.google.com/document/d/1gJfyNsvDu5k-Hcny0iY8YGec1eFMIqcF/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1gKXtNEKwhwuY7Wn6aOj9slUJkQIasJQMFtDSVEtSpLM/edit

