
 

Notulen MR  
Onze Bouwsteen  
Datum: 14 november 2022  
 
Aanwezig: Sander, Marjoke, Günther,  
Nienke, Stella 
Afwezig: Monika (wel telefonisch bereikbaar) 
 
 
 
    

1. Opening 
- Vaststellen agenda 

Toevoegingen: schoolgids, douchen na de gym, foto MR. 
- Notulen vorige vergadering 

Goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen / punten door directie 
- 25-jarig bestaan Onze Bouwsteen 

Onze Bouwsteen bestaat 25 jaar in 2023. Kids Okay bestond 15 jaar in schooljaar 
2021-2022. Het idee is om er gezamenlijk een grote feestdag van te maken in 
mei/juni 2023. Tevens is het idee om dan het groene schoolplein te openen met alle 
partners en sponsoren. 
Alle sponsoren krijgen voor die tijd een uitnodiging voor een rondleiding. 

 
3. Punten voor directie 
- Ouderbijdrage. 

Mail over ouderbijdrage is te vroeg gecommuniceerd naar ouders. Deze is gedeeld 
voordat de MR hierin is gekend en de mail is daags na versturen gerectificeerd.  
Ouderbijdrage is gelijk gebleven. 

- Schoolplein. 
Er is inmiddels een bericht uitgestuurd richting ouders over ruimere ‘openingstijden’ 
van het schoolplein. Ook buiten schooltijden kunnen kinderen nu op het schoolplein 
spelen. Het groene schoolplein aan de kant van de Dorpsstraat wordt pas na de 
werkzaamheden aan de Dorpsstraat aangepakt. Dit is waarschijnlijk na de 
zomervakantie 2023.  
Wat betreft de verantwoording van het groene schoolplein, de directie heeft om 
uitstel gevraagd van deze verantwoording in verband met genoemde 
werkzaamheden aan de Dorpsstraat.  

- Douchen na de gym: hierover is een uitspraak van de stichting onderwijsgeschillen: 
https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/klacht-over-verplicht-naakt-douchen-
na-de-gymles-po/. Als school mag je douchen na de gym verplichten, maar school 
mag het niet verplicht stellen dat kinderen naakt douchen. Stel je het als school 
verplicht, dan ben je ook verantwoordelijk voor het aanbieden van een hygiënische 
douchefaciliteit. Bovendien moet je een beleid hierop voeren en kenbaar maken in de 
schoolreglementen. Op de kennisbank voor Ouders en Onderwijs staat de uitspraak 
over de hygiëne van de douches en kleedkamers:  

 

https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/klacht-over-verplicht-naakt-douchen-na-de-gymles-po/
https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/klacht-over-verplicht-naakt-douchen-na-de-gymles-po/


 

 
 
 
 
 

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/pesten-veiligheid-en-
gezondheid/gezondheid-en-voeding/douchen-na-
gym/#:~:text=Een%20school%20mag%20in%20het,het%20beleid%20van%20de%
20school. 
Vooralsnog blijft de situatie onveranderd en wordt er niet gedoucht.   

 
4. Punten activiteitenplan 
- OR-afrekening/-begroting 

OR-begroting is besproken. De begroting roept vraagtekens op. De MR vraagt de 
directie om met de OR een scherpere begroting op te stellen, aangezien deze niet 
sluitend is.  
 

- Mobiliteitsplan 
Er is sprake van groei in leerlingaantal. In januari wordt de belangstellingsregistratie 
door leerkrachten ingevuld.  
Mobiliteitsplan is twee jaar geldig en moet daarna worden vernieuwd. Mogelijk moet 
dat nu gebeuren. Nienke zoekt uit of deze nog geldig is of moet worden vernieuwd. 
Volgende vergadering weer op de agenda.  
 

- Schoolgids: MR-leden en rollen staan verkeerd vermeld in de schoolgids. Dit wordt 
aangepast. 
  

- Foto gemaakt voor op website en bord in school.  
 

- Begroting 
Begroting ziet er positief uit. Methodes, ICT-middelen en meubilair kunnen worden 
aangeschaft, zoals gepland.  
Vraag vanuit MR: Wie verzorgt het onderhoud van het groene schoolplein en hoe is 
dit in de begroting opgenomen? Eerste twee jaar geen kosten, want hoveniers 
verzorgen het onderhoud de eerste twee jaar, mogelijk aangevuld met hulp van een 
school.  

 
5. Wat verder ter tafel komt 
- MR is welkom op de kerstborrel, donderdag 22-12-2022 om 17.00 uur. 

 
6. Rondvraag 
- Digitale opslag van MR-documenten? ICT is ingeregeld (in Teams). MR-leden worden 

geautoriseerd en bestanden worden geüpload. 
- MR-cursus staat gepland. 
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