
Agenda MR 

Onze Bouwsteen 

Datum: 14 november 2022 

Tijd: 19.00 – 20.30 uur 

Locatie: teamkamer Onze Bouwsteen  

Aanwezig: Monika, Marjoke, Sander, Günther, Stella 

   

1. Opening 

- Vaststellen agenda: Punt verkeersveiligheid mag naar punt 3. 

- Notulen vorige vergadering zijn goed gekeurd. Deze worden door Günther op de website gezet. 

2. Mededelingen / punten door directie 

- Vakantierooster: Deze is gedeeld. Later dit schooljaar kijkt het team hier nog naar en komt dit punt 

terug op de agenda. 

- Formatie: Waarschijnlijk kunnen er volgend schooljaar weer 6 groepen geformeerd worden op basis 

van de verwachte leerlingaantallen. Dit is voor Onze Bouwsteen een positieve ontwikkeling. 

Een deel van de coronagelden is nog beschikbaar. Heel kalenderjaar 2023 mogen deze ingezet 

worden, dus over 2 schooljaren kunnen deze ingezet worden. 

- Inclusiever onderwijs: Bas Wesseldijk, manager van Stromenland geeft presentaties binnen 

Optimus. Hij deelt in deze presentaties zijn visie.  Hij wil graag dat kinderen met zorg naar de school 

in het dorp/ eigen omgeving kunnen blijven gaan. (Dit is ook een opdracht van de minister van 

onderwijs.) Binnen Optimus wordt bekeken wat de visie van de stichting is m.b.t. inclusiever 

onderwijs. Wanneer er meer info hierover bekend is, dan wordt deze met de MR gedeeld. 

- Tevredenheid/sociale veiligheidslijsten: Deze worden in het voorjaar gedeeld met teamleden, ouders 

en kinderen. Hieruit komt een breed beeld t.a.v. de veiligheid. Hier kunnen we als school (leer)punten 

uit halen. Op stichtingsniveau wordt er ook naar de uitkomsten gekeken. 

- Verkeersveiligheid: Monika laat weten dat voordat de gemeente met de Dorpsstraat aan de slag gaat, 

ze altijd gesproken heeft over de verkeersveiligheid. I.v.m. de hoge prioriteit van dit punt, komt dit 

punt de volgende vergadering terug op de agenda. 

3. Punten voor directie 

- Begroting: Deze is gedeeld. 

- OR-begroting / ouderbijdrage: Binnen de OR is er gesproken over rollen. Definitieve invulling van 

de rollen is nog niet bekend. 

Schriftelijke terugkoppeling over eerder gestelde vragen (Nienke): 

· Is het mogelijk om instromers in groep 1 op een later moment nog te vragen de vrijwillige 

ouderbijdrage te voldoen? Nu worden activiteiten waar zij aan meedoen betaalt vanuit eerder 

binnengekomen ouderbijdrages. (MR) 

MR: Akkoord mits goede onderbouwing activiteiten, dit kan dan vanaf school 2023-2024. 



· Kan het budget dat er nog is voor workshops breed ingezet worden? Dus niet specifiek voor één of 

een aantal groepen? Dan is het een prachtig budget voor de feestelijke opening van ons groene 

schoolplein in het voorjaar van 2023. (MR) 

MR: Wat ons betreft mag het geld gebruikt worden om de begroting sluitend te maken. 

· Wie gaat vanuit de OR de taak op zich nemen om de financiën bij te houden, zodat de OR zelf een 

helder beeld heeft van de mogelijkheden? (OR) 

MR: Marjoke vraagt na wie deze rol op zich heeft genomen en vraagt hoe de stand van de financiële 

zaken is. 

4. Punten activiteitenplan 

- Ontruimingsplan: De BHV-werkgroep heeft het ontruimingsplan geüpdatet.  

- ARBO / RI&E: Volgende keer navragen Monika. 

5. Wat verder ter tafel komt 

- Contact GMR: Er is op dit moment geen communicatie tussen MR en GMR. Voorheen was Suzan 

Tieland naast MR-lid ook lid van de GMR. Zij hield ons op de hoogte van ontwikkelingen binnen de 

GMR. Nu zij is afgetreden moeten wij als MR bekijken hoe wij onze communicatie met de GMR 

willen vormgeven.  

- Contact achterban: De personeelsgeleding peilt met regelmaat bij collega's of er onderwerpen zijn 

die op de agenda moeten komen. Ook ouders mogen onderwerpen aandragen. We schrijven daarom in 

de komende nieuwsbrief hier een stukje over, dat dit mogelijk is. Gunther en Stella pakken dit op. 

- Verkeersveiligheid: Is besproken in punt 3. 

6. Rondvraag 

Niets 

 


