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Aanwezig:  
Oudergeleding: Jürgen Volder, Mirke Nichting 
Personeelsgeleding: Jantine van den Berg, Luke van der Burgt, Sanne Kok-Wever 
Afwezig met bericht: Esmeralda Lede 
 
Notulen 

1. Opening 
Jürgen heet iedereen welkom bij deze vergadering. Esmeralda heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 
Mededelingen: 
Er zijn verder geen mededelingen. 
Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Notulen, actie- en besluitenlijst: 
Notulen: De notulen worden vastgesteld. 
Actie- en besluitenlijst: enkele actiepunten blijven staan (opstellen verschillende documenten). Faciliteitenregeling is er vanuit KPOA, actiepunt wordt afgestreept.  

2. OAC/ouderbijdrage 
De MR moet instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage en de besteding hiervan. 
Voorstel van de OAC: 
Ouderbijdrage activiteiten: 26 euro (waaronder 5 euro voor tussenschoolse opvang) 
Bijdrage schoolreisje: 30 euro 
Bijdrage kamp groep 8 (alleen voor groep 8 leerlingen): 95 euro 
De voorgestelde bijdrage van kamp en schoolreisje is een voorstel vanuit school, deze activiteiten worden door school georganiseerd. Dit betreft een verhoging.  
Vragen/opmerkingen: 



De MR kan zich vinden in de verhoging van de bedragen, deze bedragen zijn al jaren gelijk gebleven en we zien dat de kosten in lijn zijn met het landelijk gemiddelde 
en scholen in de omgeving.  
Hoe is de 5 euro bijdrage voor tussenschoolse opvang tot stand gekomen? Jürgen vraagt dit aan de penningmeester OAC. Daarnaast is de vraag of dit bekostigd moet 
worden vanuit de ouderbijdrage of vanuit school. MR vraagt dit aan MT. Indien de bijdrage van de tussenschoolse opvang wegvalt uit de ouderbijdrage, compenseert 
dat deels weer de verhogingen van de andere bedragen. 
Indien MR akkoord gaat met dit voorstel, dan is het goed om dit met een begeleidend schrijven toe te lichten richting ouders.  
Het eindejaarsfeest is de afgelopen jaren (voor corona) winstgevend geweest. Voorstel is om dit in de toekomst niet meer vanuit de ouderbijdrage te betalen, maar 
het door school te laten voorschieten (als deze winstgevende constructie zo blijft). Het saldo wat overblijft zou dan naar de OAC kunnen om te sparen voor 
materialen. We spreken af dat we dit bespreken met OAC/MT, want dit zal gevolgen hebben voor de begroting van school.  
Het lijkt de MR goed dat we contact houden met de OAC over de besteding van de resterende gelden.  

3. Nationaal onderwijsplan 
Het team heeft op de studiedag van 26 april een uitgebreide analyse van de CITO-toetsen bekeken. De informatie die er nu ligt is summier, MR vraagt MT om meer 
informatie. Het is belangrijk dat de analyse en interventies duidelijk zijn, zodat er ook goed geëvalueerd kan worden. Het lijkt de MR realistisch om de interventies 
voor 1 schooljaar op te stellen, ook met het oog op de nieuwe directeur die komt. Risico daarvan is dat je bepaalde interventies die alleen voor 2 jaar ingezet kunnen 
worden niet in kunnen zetten. De MR heeft meerdere vragen op papier gezet om aan het MT te stellen. 

4. (P)MR 
De plek van Luke komt volgend jaar beschikbaar. Luke is aftredend en herkiesbaar. Mochten er meer gegadigden zijn binnen het team zal men moeten stemmen. Luke 
zal dit morgen bespreken op de teamvergadering.  

5. Spreektijd ouders/personeel 
Er is geen spreektijd aangevraagd. 

6. Overige zaken/WVTTK 
Er zijn geen overige zaken, de vergadering wordt gesloten. 
 
ACTIELIJST 
 

Onderwerp Wie 

MR regelement lezen Allen 

Jaarverslag 2020-2021 Sanne 

Huishoudelijk regelement Mirke/Esmeralda 

Bespreken constructie eindejaarsfeest MR/OAC/MT 

Communicatieplan Jürgen 

Digitaal delen ontwikkeling van leerlingen met ouders bespreken met MT en visie hierop herzien binnen het team MR/MT 

Kascontrole OAC plannen MR/OAC 



 
 

 

 

Bijdrage tussenschoolse opvang uit ouderbijdrage of bekostigen vanuit school? MR vraagt MT. MR / MT 

 
 
BESLUITENLIJST 
 

Onderwerp Datum Besluit Resultaat 

Communicatie naar ouders 09-10-2019 Notulen voor MR, communicatie naar 
ouders d.m.v. samenvatting vergadering in 
nieuwsbrief. 
Jaarplanning staat op de website. 
Foto’s up to date op website van MR leden. 
Jaarverslag schrijven over elk schooljaar. 

MR meer zichtbaar voor ouders. 

Goedkeuring door MR 09-10-2019 MT laat MR bij elke goedkeuring document 
ondertekenen. 

Transparantie, controle. 

Documenten in OneDrive 08-01-2020 Oudergeleding krijgt toegang tot MR-mail. 
Zo kan iedereen bij OneDrive van KPOA. Alle 
documenten zullen we daar opslaan. 

Archief opbouw.  

Opslag documenten 25-11-2020 Alles wordt opgeslagen in MS Teams. Archief opbouw. 

Notulen MR naar team 
 
Notulen MR delen met ouders 

25-11-2020 
 
 
17-02-2021 

De notulen zullen gedeeld worden met het 
Team, opgeslagen in de teammap. 
Notulen zijn op aanvraag beschikbaar. 
Notulen na elke vergadering op de website. 

 
 

MR vergadering 17-02-2021 De MR trekt een uur uit voor de (openbare) 
MR-vergadering en een uur voor de 
overlegvergadering met de directie.  
Tijdens het openbare gedeelte kunnen 
ouders als toehoorder aansluiten, hier zijn 
duidelijke spelregels voor. 

 

 


