
MR notulen 

05-10-2021 

1. Opening 
20:04 
 

2. Rondvraag en mededelingen 
Sonja: benaderd door John Loeffen, samen met de MR van Ravenstein kijken of er punten 
zijn die vanuit ons aangedragen kunnen worden naar de politiek.  
Sonja gaat eerst nog even polsen wat precies de bedoeling is, wat is het doel hiervan? 
Noortje: 4 november komt het CvB op bezoek op school. Ze willen graag met 3 ouders in 
gesprek waaronder 1 MR lid. Anja kan vanuit de MR. We gaan nog opzoek naar 2 andere 
ouders. 
Anja: vanuit ouders: hoe gaat het in groep 6-7-8? De groep is heel goed gestart. In de groep 6 
zit een bepaalde zorg maar ze zijn heel goed gestart als groep. Shirwan is gestart, we zijn nog 
zoekende hoe we dit moeten aanpakken. Hij spreekt geen Nederlands dit maakt het lastig. 
Hij kan zich verbaal nog niet uiten/verweren, dit resulteert vaak in fysiek gedrag. Dit keuren 
we zeker niet goed maar de kanttekening is wel dat hij zich op dit moment nog niet anders 
kan uiten. Hij krijgt 3 uur in de week ondersteuning vanuit NT2. Er is wel een vrijwilliger 
gekomen (vanuit het MBO) die graag 1 uur in de week Shirwan zou willen begeleiden.  
Wim biedt ondersteuning in de groep waar nodig, hij doet dit ook in groep 4-5.  

 
3. Vaststelling taakverdeling MR 

Voorzitter: Marieke 
Notulist: Sanne 
Lid: Anja en Sonja 

 
4. Jaarverslag vorig jaar afronden 

Noortje stuurt het definitieve jaarverslag nog door. Mocht er nog behoefte zijn om hem 
terug te laten komen dat doen we dit op de volgende vergadering. 

 
5. Jaarplan en activiteitenplan MR doornemen 

De planning die er is houden we aan. 
 

6. Jaarplan school vaststellen 
Noortje stuurt het definitieve jaarverslag nog door. Mocht er nog behoefte zijn om hem 
terug te laten komen dat doen we dit op de volgende vergadering. 

 
7. Vasstellen schoolgids 

Vastgesteld.  
 

8. Vacatievergoeding MR vaststellen 
Hier wordt geen aanspraak op gemaakt door de MR. 

 
9. Data MR 2021-2022 

Woensdag 24 november 
Woensdag 2 februari 
Woensdag 30 maart 
Dinsdag 17 mei 
Dinsdag 12 juli 

 



10. Ouderinbreng 
Telefoongebruik leerkrachten tijdens de les: kinderen zouden thuiskomen met dat 
leerkrachten tijdens de les op de telefoon zitten met zaken die niet voor school zijn. We 
brengen dit op school onder de aandacht.  
Beschikbaarheid Ib-er: de bereikbaarheid is goed, de ouders geven aan dat de IB-er alleen 
beschikbaar is op de dinsdagen. Dit is omdat de dinsdagen haar werkdagen zijn als IB-er. De 
woensdag kan ook omdat ze dan in groep 6-7-8 werkt. Op de andere dagen in de week heeft 
ze andere verplichtingen. Wel kijkt de IB-er mee naar andere mogelijkheden mocht de 
dinsdag niet uitkomen. 
Besteding Corona middelen: de vraag is of dit geld ten goede komt aan de leerlingen. Wat 
komt er ten goede aan groep 6-7-8? Het grootste gedeelte is gegaan naar de extra groep en 
het overige bedrag is gegaan naar teamscholing (kansrijke combinatiegroepen). Dit komt via 
de scholing van de leerkrachten tegoed aan alle leerlingen.  

 
11. Plaatsvervangend voorzitter? 

Mocht de voorzitter er niet kunnen zijn neemt Sanne de taken over.  
 

12. Sluiting 
21:35 

 
Actiepunten: 

- Stukje prikbord dat er eind van het schooljaar een plek in de MR is, Anja is niet verkiesbaar. 
Hierin ook meenemen dat ouders met vragen altijd bij de oudergeleding van de MR terecht 
kunnen (Sonja & Sanne) 

- Wie checkt de MR mail? 
- Checken welke kinderen geen toestemming hebben gegeven voor een foto in over d’n dam, 

of dit voor deze keer mag. 


