
MR vergadering – 15 september 2022 

Aanwezig: Janneke, Sebastiaan, Erik, Nicole, Marloes, Gianna, Ricky 

Voorstelronde  

Mededelingen vanuit ouders 

Schoolfruit 

Ouders zijn enthousiast over het schoolfruit, fijn dat dit op school wordt gegeven. De kinderen 

groeien hierin op school, steeds meer kinderen pakken fruit. Het schoolfruit wordt niet altijd goed 

aangeleverd (tot nu toe 1x gebeurd); dit heeft school opgepakt en een klacht over ingediend. Het 

schoolfruit loopt tot aan de carnavalsvakantie.  

Info avonden 

De vraag of er nog info avonden komen per groep. Deze komt wel bij groep 8; andere groepen 

hebben deze informatie meegegeven op papier. Tijdens de startgesprekken kan hierop terug 

gekomen worden door ouders. Wellicht dat er een algemene ouderavond komt, waarbij één 

onderwerp centraal staat. Dit wordt nog uitgezocht door directie.  

Continurooster 

Ouders zijn over het algemeen positief; het scheelt racen tussen de middag. De kinderen gaan met 

meer rust naar school en hebben in de middag extra vrije tijd. Na schooltijd is het voor sommige 

ouders wennen aan de nieuwe ophaaltijden. De leerkrachten moesten wennen aan de nieuwe 

dagindeling van het continurooster. Het was even zoeken naar de bezetting van het pauzerooster. 

Hierin houdt het team elkaar scherp en het wordt regelmatig geëvalueerd.  

Punten vanuit directie 

Schoolgids 

Qua inhoud is er niet veel veranderd. De kalender is belangrijk. De afspraak gemaakt dat we een 

week hebben om hem door te lezen, zodat hij volgende week op de website geplaatst kan worden. 

Begroting  

De begroting is goed gekeurd. Ze zijn aan het kijken naar de kosten voor gas en elektra; er wordt 

gekeken naar een solidariteitsaspect en waarop wel/niet bezuinigd kan worden. Directie zoekt uit 

wat de kosten hiervoor zijn en wat de stijging voor de begroting gaat betekenen; dit wordt gedeeld 

met de leden van de MR. School houdt in de gaten wat de grote stijging in kosten voor het 

welbevinden van kinderen betekent en kijkt op welke manier school dit kan ondersteunen. Daarnaast 

zorgt school voor een lunch op school voor kinderen die zonder lunch op school komen. Het bestuur 

is in overleg met Stichting Leergeld over de mogelijkheden hierin. Mocht hier niks in kunnen, ook wat 

betreft schoolreisjes, dan zou dit eventueel meegenomen kunnen worden in de begroting. Daarnaast 

zouden wij informatie over ondersteuningsmogelijkheden aan ouders kunnen aanbieden. De vice-

voorzitter neemt hierover contact op met Conexus. Sponsorlopen en crowdfunding kunnen 

eventueel ingezet worden wanneer dit nodig zou zijn. Conexus communiceert met Stichting Leergeld, 

daar komen wij op een later moment op terug. De vraag over de energie is al bij Pieter Van Driel 

neergelegd. 

  



De NPO gelden zijn met name ingezet voor de speelplaats, de onderwijsondersteuning en de 

vakleerkracht gym. De NPO gelden mogen verspreid worden over meerdere jaren. Voor de 

speelplaats is €70.000,- begroot, het jaar daarvoor is hier €20.000,- voor begroot. Voor de vakantie 

zijn drie bedrijven aangeschreven voor het schoolplein. Rond de herfstvakantie zou gestart gaan 

worden met de herinrichting. Door de stijging van de prijzen kan het zo zijn dat het duurder gaat 

worden dan verwacht; dit zou betekenen dat het gefaseerd zou plaatsvinden. Er is een subsidioloog 

aangeschreven. Wanneer alle offertes binnen zijn gaat die kijken of er subsidies voor te krijgen zijn.  

Directie controleert wanneer de begroting afgerond is, zodat dit bij de volgende bijeenkomst 

besproken kan worden.  

Vacature IB’er 

Er is een kandidaat op gesprek geweest vorige week. Een collega vanuit Conexus heeft bij dit gesprek 

gezeten. Dit was geen goede match. De vacature staat open tot eind september. Er is nu nog één 

reactie binnen. De gesprekken vinden plaats op donderdag 6 oktober. We hebben nu een interim 

IB’er op maandag en vrijdag. Conexus is bezig met een verandering in de rol van de IB’er (opsplitsing 

in 3 rollen). Wij zijn op zoek naar iemand die alle drie de rollen kan vervullen.  

WDA 

Is verstuurd. De PG van de MR moet het ondertekenen. Wij zetten het in voor de vakleerkracht gym 

en handvaardigheid/tekenen. De uren zijn dit jaar goed over de leerkrachten verdeeld.  

Punten MR 

Ouderbijdrage schooljaar 22/23 + begroting OR 

De ouderbijdrage is in juni goedgekeurd. We hebben nog geen begroting van de OR ontvangen. De 

voorzitter vraagt naar een stand van zaken bij de OR.  

Bezetting MR + verdeling taken 

Lijst van aantreden is besproken. De verdeling van taken blijft hetzelfde.   

Financiën MR 

Er is geen begroting op het moment. We hebben een abonnement op de MR academie. Dit kan 

ingezet worden voor verschillende doeleinden.  

Jaarplan 22/23 vastleggen 

De namen van de notulanten zijn aangepast in het jaarplan. Deze is vervolgens vastgezet.  

Scholingsbehoefte MR 

Er is een platform vanuit de MR academie, dat gebruikt kan worden als vraagbaken en waarop leden 

kunnen deelnemen aan verschillende cursussen. De oude leden van de MR moeten van het platform 

worden verwijderd, waarna de nieuwe leden moeten worden toegevoegd; hier gaat de voorzitter 

achteraan. Vooraf aan een vergadering bekijken leden de punten die aan bod komen op de site van 

de MR academie.  

 

 



Jaarverslag MR 21/22 

Is besproken en vastgezet.  

Highlights Nutsbul 

- Schoolfruit 

- Schoolgids 

- Continurooster 

- Ouderbijdrage vastgesteld 

- Bezetting MR (eventuele aanvulling OMR) (voorstelstukje Erik?) 

 

Rondvraag 

Postvak controleren.  


