
Notulen woensdag 17 mei 2022 

1. Opening 

Extra punt: financiën OR – de OR zou aan het begin van het schooljaar een begroting moeten 

maken zodat het inzichtelijk is hoeveel geld er per activiteit uitgegeven kan/mag worden. Het 

regelement van de OR opzoeken m.b.t. begroting, kascontrole etc.  

Van dit schooljaar een financieel overzicht maken over de inkomst en uitgaven. Deze moet in 

het prikbord komen.  

 

2. Mededelingen 

- 

 

3. Formatieplan 2022-2023 en indeling groepen/leerkrachten 

Groep 1-2: Carolien & Milou 

Groep 3-4: Sonja & Mariëlle 

Groep 5-6: Ilse & Sanne 

Groep 7-8: Mieke & Ilse/Sanne 

IB: Marleen, 1 dag in de week 

Wim blijft verbonden aan onze school 

 

NPO-gelden gaan voor een klein deel in de formatie, voor het overige geld moet nog een 

plan gemaakt worden.  

 

4. Standpunt MR m.b.t. groep 1-2 (en 3) t.a.v. schoolreisje 

Vanuit de ouders kwam de vraag of het niet mogelijk was om de onderbouw een ander 

schoolreisje aan te bieden dan de midden- en bovenbouw. Vanuit de MR is het standpunt dat 

groep 1-2 een ander schoolreisje aangeboden krijgt dan de rest. Het is afhankelijk van de 

activiteit of ook groep 3-4 een ander schoolreisje aangeboden krijgt of dat deze aansluiten bij 

groep 5 t/m 8.  

 

5. Ophalen info m.b.t. regie  bij schoolreisje en inzet begeleiding 

Er moeten duidelijke regels gemaakt worden door de OR en deze moeten ook gehandhaafd 

worden, bijvoorbeeld m.b.t. welke ouders er mee mogen op schoolreisje.  

 

6. Jaarplanning 

Noortje gaat nog kijken naar het schoolreisje en de studiedag in week 20. Deze zijn net een 

week na de meivakantie. Als de jaarplanning besproken is met het team dan zet Noortje hem 

op de mail naar de MR zodat ze hier naar kunnen kijken.  

 

7. Rondvraag 

-  

 

To do: 

- OR moet duidelijke regels maken en dit communiceren naar ouders. Deze regels moeten ze 

handhaven.  

- Team gaat verwachting opstellen richting OR, wat verwachten wij? 



- Volgend jaar de eerste vergadering samenpakken, OR & MR. 

- Agenda aanmaken in Parro. 

- Prikbord, stukje vanuit de MR aanleveren. 

- Evaluatie schoolreisje, ouders moeten beseffen dat ze een groepje begeleiden en de 

kinderen dus goed in de gaten moeten houden. Vooral als het gaat om kinderen die geen 

zwemdiploma hebben in combinatie met water. 

- Ilse op de hoogte brengen van het feit dat groep 1-2 een ander schoolreisje heeft dan de 

rest. Ilse communiceert dit dan weer met de OR.  


