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Aanwezig: Tanja, Boudewijn, Bas, Huib, Sarina, Debby, Marian 

Afwezig: - 

 

1. Opening 

Huib opent de vergadering (voorzitter van deze vergadering) en heet iedereen welkom 
We starten even met een voorstelrondje omdat er een aantal nieuwe leden hebben plaatsgenomen 
in de MR vanaf dit schooljaar. 
 
2. Mededelingen 
We spreken af dat ieder om de beurt notuleert en de webversie maakt en naar Marian stuurt na 
vaststelling. 
Sarina stuurt de documenten van de MR cursus door aan de OMR. 
De verdiepingscursus wordt opnieuw aangeboden in 2022. Ging niet door nu vanwege geringe 
aanmelding. 
De notulen van de laatste vergadering van eind vorig schooljaar wordt nog nagestuurd. 
Deze worden in de volgende vergadering vastgesteld. 
 
3. Vaststellen vergaderdata 
Boudewijn mailt nieuwe vergaderdata n.a.v. wat lukt om aan te sluiten. Mogelijk dat een aantal data 
even een week moeten schuiven. 
 
4. (Huishoudelijk) reglement en statuten vaststellen & tekenen 
Vraag: verkiezingen pagina 9: Bij evenveel nieuwe aanmelding als personen die de MR verlaten, volgt 
dit elkaar op. Bij meerdere aanmeldingen komen er verkiezingen. 
 
Mailadres MR: Bas vraagt dit aan Armanda of de beheerder van de mailbox gewijzigd kan worden. 
Tanja maakt opzet van voorstel nieuwe MR voor de infobrief en stuurt dit door aan Marian. 
 
Rollen: 
Penningmeester: Bas Tilborghs 
Voorzitter: Debby 
Secretaris: Huib 
 
Debby past de stukken aan en deelt de nieuwe opzet per mail. 
Volgende vergadering wordt dit toegevoegd als agendapunt ter vaststelling. 
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5. Jaarplanner MR onderwerpen 
De onderwerpen kunnen wel eens wijzigen per vergadering.  We bekijken per vergadering wat moet 
worden toegevoegd. 
We halen het onderwerp ‘leerlingentelling even aan.  
Marian licht dit toe a.d.h.v. de prognose en het huidige aantal. Dit ligt 10 leerlingen hoger dan de 
prognose. Aantal leerlingen per 1 oktober 2021: 227. 
Daarnaast bespreken we de ruimte voor de leerlingen in en om de school betreft samenwerking met 
gemeente en scholen. 
Boudewijn: wordt er iets gedaan met verkeersouders? Dit vanwege de drukte om de school en de 
drukke situatie met het brengen en halen. 
Marian: Er is al vaker met de gemeente een gesprek geweest betreft aanleg van een zebrapad. 
Ook dit zal weer meegenomen in de gesprekken met de gemeente. 
De verkeerswerkgroep is opgeheven vanwege de geringe aanmelding. De website geeft nog wat 
anders aan.  
 
De onveilige situatie rondom het brengen en halen van de kinderen wordt besproken.   
We bespreken mogelijke oplossingen om het te verbeteren. 
Tanja: Is het een mogelijkheid een lint te spannen bij het brengen en halen van de kinderen over het 
parkeerterrein? Aangezien de dranghekken niet voldoende bieden en nu zijn opgehaald door de 
gemeente. 
Ouders terug op het plein? Boudewijn geeft aan dat dit voor het overzicht bij het halen van kinderen 
minder werkt. 
Marian neemt de suggesties mee naar het overleg met de gemeente volgende week. 
 
Is het een idee de verkeerswerkgroep weer op te starten? De animo hiervoor is erg laag en bijna niet 
te realiseren. 
 
6. Jaarverslag 2020-2021 
11 oktober heeft Bas een afspraak met Niek voor het maken van het jaarverslag 2020-2021. 
 
7. Ouderbijdrage 
€25 is de hoogte van de ouderbijdrage die de AC wil voorleggen voor 2021-2022. 
De uitgaven voor de kinderen wil de AC weer oppakken zoals we altijd gewend zijn. 
Daarnaast is er een bedrag van €3000 dat voor de kinderen besteed gaat worden door o.a.: 
voorstelling speelkist en terug oppakken gastlessen. 
MR geeft instemming voor de ouderbijdrage van €25 in het schooljaar 21-22. 
 
8. Verloop start schooljaar/continurooster 
Over het algemeen wordt de start en het rooster als positief ervaren. 
Van een groepje kleuters wordt aangegeven dat de start/rooster als vermoeiend wordt ervaren. Dit 
even monitoren. 
 
9. TSO verloop 
Regelmatige wisseling van TSO krachten. De diensten worden gevuld en het zelf inspringen als 
leerkracht is gering. TSO wordt tot nu toe als goed ervaren. Kanttekening hierbij is de spanning of er 
soms voldoende mensen zijn ter vervanging wanneer iemand uitvalt op het laatste moment of ineens 
besluit toch te stoppen. 
Vanuit kinderen worden positieve geluiden verspreid. 
Er is geen inkomen meer vanuit TSO-post. Vanuit Bovenschools Elevantio is er ruimte om vrijwilligers 
een vrijwillige bijdrage te geven.  
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10. Update inbreiding Brede school 
De inbreiding is nog in volle gang. Meubels worden nog nageleverd. Er is al veel veranderd en loopt 
nu op schema. 
Er is ook gesproken over de ruimte rondom de school. Binnenkort volgt er weer een overleg met de 
gemeente hoe deze ruimte veilig in te kunnen zetten. School wil graag dat het plein goed wordt 
afgesloten buiten de schooltijden i.v.m. vandalisme en vuilnis op het plein dat in de avond/nacht 
veroorzaakt wordt. 
Mogelijk kan een deel van de parkeervakken gebruikt worden om de haal- en brengmomenten veilig 
te laten verlopen. Marian gaat de ruimte van de parkeervakken en het flexibele gebruik tijdens en na 
schooltijden bespreken in het overleg met de gemeente. 
Dit punt wordt op de agenda van de volgende vergadering toegevoegd om even terugkoppeling te 
kunnen geven. 
 
11. Rondvraag 
Toelichting NPO-plan: 
Marian licht per onderwerp het NPO- plan toe en de daarbij behorende financiën. 
Dit NPO plan is als bijlage verstuurd met deze notulen en in bezit van de MR. 
OMR verleent instemming met dit NPO plan voor de uitgave van €100.000 in het schooljaar 2021-
2022. 
 
Boudewijn: hoofdlijnen op de site in orde maken, kan dat? Vakanties, schooltijden enz. 
 
Sarina: Heeft de OMR geluiden gehoord dat mensen missen de school in te mogen? 
Nee. Niet op dit moment. Het is soms ook kindafhankelijk en kan ook zelfs rust geven. 
Er gaan geen geluiden op dat dit vanuit ouders wordt gemist. 
Maandag op de teamvergadering wordt dit verder met het team besproken. 
 
12. Sluiting 
21.08u 


