
 

Notulen MR-vergadering 23-06-2022 

Aanwezig: Jacqueline, Marloes, Lars, Daisy, Harrie en Linda 

Notulen: Harrie 

Onderwerpen  
1. Opening en vaststellen van agenda  

 

2. Inventarisatie Rondvraag  

Linda:  

Invulling themabijeenkomsten 2022-2023 

Ouderhulp/kluszaterdag stagneert. Wat vinden ouders hiervan. 

Daisy: 

Parkeerplaatsen waar ouders toch parkeren bij de Posthoorn. Onveiligheid. 

 

3. Behandeling en vaststellen van de notulen en actielijst MR  

De notulen en de actielijst van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.  

 

4.  Concept formatieplan en groepsverdeling schooljaar 2022-2023 

Dit onderwerp is vorige keer besproken en goedgekeurd. 

 

5.  Definitieve vakantierooster en vrije dagen 2022-2023 

Studiedagen waren minder vaak op vrijdagen. Het komende schooljaar is dit wat 

minder. Een eerlijkere verdeling tussen de dagen. 

Lars komt met het voorstel om studiedagen clusteren. Dit mag wettelijk niet. 

 

6. Concept jaarplan De Bongerd 2022-2023 

Het is een Optimusformat geworden. Zodat het uniform is en voor iedereen duidelijk 

en helder is.  

• HDT is intensieve begeleiding via instructie van onderwijsassistent om 

achterstanden in te lopen die door Corona zijn ontstaan. 

• Uitdagend onderwijs voor slimme rekenaars. 2 keer per week verkorte 

instructie. De tijd die ze daarbij winnen wordt ingezet voor extra uitdaging via 

schaken, ontwerpen, opzoeken. 

• Het gedeelte ‘leerkachten zijn afwezig door ziekte en uitval’ enz. Dat gedeelte 

klopt wel maar hoeft niet in het jaarplan worden opgenomen. Ziekten en 

vertrek zou genoeg zijn. Linda neemt dit mee. 

• Bovenschools beleid vertaalt zich nog niet uit in acties op school. 

Techniekonderwijs ligt bovenschools maar daar zijn ze nog mee bezig.  

• OR 1, OR 2, Or 3 zegt ouders niets. Dus een voetnoot toevoegen met een 

website waarin ouders die dit willen dit kunnen vinden is duidelijker. 

 

7. Concept schoolgids De Bongerd 2022-2023 

De schoolgids moet voor 1 oktober bij de inspectie liggen. Aangezien we toch nog wat 

dingen aanpakken zal er wat herschreven moeten worden. Linda heeft er wat meer tijd 

voor nodig. De nieuwe versie komt op de vergadering van september. Dan moet het 

wel een hamerstuk zijn. 

Daisy heeft de suggestie om dit op een andere manier te organiseren als magazine 

met de veranderingen onder een QR-code en dan hoef je niet alles meer aan te passen 



en veranderen. Daisy zorgt er voor dat Linda er een exemplaar van krijgt om te kijken 

of het een idee voor ons is. 

 

8. Informatie vanuit  

• De directie 

♦ We krijgen een nieuwe website waarin alle protocollen actueel staan. Optimus 

regelt dit centraal dus altijd de nieuwste versies. 

♦ We gaan aan de slag met een ouderapp genaamd Parro. 

♦ Het CVB is op bezoek geweest. Het gesprek was prettig: we hebben een 

robuuste school, waarin de kinderen en ouders zien dat het goed gaat. We 

hebben nog wat aandachtspunten meegekregen. 

♦ Eindtoets geeft een goede uitslag en we zien dat de groei gestaag is en minder 

met een zaagtandprofiel. De groepen 1-2 vragen op dit moment wel onze 

aandacht. Dit kan door Corona komen, maar kan ook een stukje thuis liggen. Er 

wordt misschien minder gecommuniceerd. 

♦ Vacature in groep 5. We hebben wel al gesprekken gehad, maar daar kan nog 

niet gecommuniceerd worden. 

♦ De open dag is geweest. 

• Optimus 
• GMR 
• Mirjam (vorige voorzitter) kreeg nog steeds de notulen. Toegang tot mailadres 

was niet aangepast. Dit was niet omgezet. De notulen van de GMR komen 

volgend jaar op een centrale plek te staan. Jacqueline gaat dat volgend jaar 

oppakken en verder uitzoeken. 

•  

9. Punten vanuit  

• De ouders 
Eigenaarschap: ouders kunnen hierin meegenomen worden. Volgend jaar nodigen we 

Monique en Caroline dit om dit punt toe te lichten. Dit mogelijk op de agenda van 29 

november. 

Spreekbeurt: op alle scholen moeten kinderen een spreekbeurt houden. Dit is toch 

belangrijk. We nemen dit mee naar het team. Is het een idee om bijvoorbeeld voor 

een Blink presentatie een aantal kinderen in hun klas per loting de presentatie te laten 

doen. 

• Het team  
 

10. Vergaderdata MR 2022-2023  

De vergaderdata zijn voor volgend jaar weer vastgesteld.  

 

11. Concept Jaarverslag MR 2020-2021  

Komt in september op de agenda. Ook meteen als hamerstuk.  

Niki en Daisy zouden het jaarverslag maken maar Niki is weg en daarom is het 

concept nog niet klaar. Jacqueline neemt dit nu op zich samen met Daisy. 

 

12. Concept Activiteitenplan MR 2021-2022  

Dit document is klaar en ligt bij Lars om op- en aanmerkingen erbij te zetten. Dit is 

gebeurd en komt terug in september op de agenda. 

 

13. Concept Jaarplanning MR 2021-2022  

Is bekeken, de begroting van de ouderraad moet er nog ingevoegd worden. Dit komt 

in of in november of in december op de agenda te staan. Dit moet via Monique den 

Brok teruggekoppeld worden, want dit is nergens in de notulen meer terug te vinden. 

Jacqueline regelt dit. 

 

14. Afvloeiingslijst MR  

Marloes heeft contact opgenomen met Martin en ze hebben een afspraak gemaakt om 

de taken door te spreken en daarna wil hij misschien toetreden tot de MR. Marloes 



koppelt dit terug. Daarna moeten we een nieuwe taakverdeling en afvloeiingslijst 

maken. 

 

15. Evaluatie MR-jaar, taakverdeling en taakbelasting MR afgelopen jaar 

Terugblik: Het gaat heel gestructureerd. De sfeer is goed, betrokken ouders, weinig 

mensen als toehoorder, verdeling over de groepen is prima. 

Taakverdeling voor nu: 

Harrie-Lars: activiteitenplan 

Jacqueline-Daisy: jaarplan 

De derde persoon van ons team gaat dat volgend jaar met Daisy oppikken. Nieuwe 

jaar wordt de nieuwe taakverdeling definitief. 

 

16. Binnengekomen stukken      

 

 17. Rondvraag  

Linda:  

Invulling themabijeenkomsten 2022-2023. 

Ouderhulp en besteding van het schoolgeld zou een thema kunnen zijn. 

We hebben aan ouders respons en thema's gevraagd. We hebben daar geen reacties 

op gehad. Moeten we dit dan nog doorzetten of moeten we naar een andere opzet 

bijv. Webinars die mensen zelf kunnen volgen wanneer ze dat willen. Dan missen we 

wel de kruisbestuiving. 

Een inloopmiddag van 4 tot 7 of van 7 tot 8.30 waarin je binnen kunt lopen en waarin 

je aan kunt sluiten bij wat je wilt. Dit is kort en dynamisch. Dit houden op een andere 

plaats kan ook laagdrempeliger zijn. Ouders de mogelijkheid te geven om een uur in 

de klas te kijken. Dit komt volgend jaar terug op de kalender. 

 

Ouderhulp/kluszaterdag stagneert. Wat vinden ouders hiervan. 

De ouderhulp staat 3 keer in de jaarkalender. Maar nu komen er bijna geen ouders 

meer. We kregen terug dat dit eigenlijk werk voor een conciërge is. Ook kwam terug 

dat de crowd-funding voor de speeltoestellen en de schoonmaak achter de kasten bij 

school hoort en dat dat eigenlijk niet bij klusouders hoort. Wij hebben de keuze 

gemaakt om deze kosten in de school te stoppen. Dit is bij ouders niet altijd duidelijk. 

Zou een vrijwilliger een oplossing kunnen zijn. Dan zouden we een oproep in de 

Schakel kunnen doen. 

We kunnen ook met ouders sparren en dit bespreken. De OMR zou daarin mee kunnen 

denken door bijvoorbeeld een poll te maken. Lars wil er wel in mee denken. 

We kunnen ook denken aan een intekenlijst maken waarin ouders aangeven wat ze 

gaan doen met daarbij een lijst wat er op school van je verwacht wordt. 

 

Daisy: 

Parkeerplaatsen bij de Posthoorn waar ouders toch parkeren. Onveiligheid. 

Parkeerplaatsen zijn van Vivaldi en die verhuren ze aan de Posthoorn en het is eigen 

terrein. Dit staat toch aangegeven, maar de ouders parkeren hier toch. 

Misschien is een BOA een oplossing? Linda gaat dit uitzoeken. Linda gaat het gesprek 

aan met kinderen uit groep 3 en 4 over die veiligheid en dan koppelen we begin 

volgend jaar terug aan de ouders en als het niet oplost is een BOA een mogelijkheid. 

 

18. Sluiting  

 

 


