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15 juni 2021 

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

1. Opening 
Jürgen heet iedereen welkom bij deze vergadering.  
Mededelingen: 
Er zijn geen mededelingen. 
Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Notulen, actie- en besluitenlijst: 
De notulen worden vastgesteld.  
Kascontrole OAC: dit wordt gepland. Jürgen wil dit wel doen. Mocht iemand zich daar nog bij willen aansluiten, dan mag dit.  

2. Ouderbijdrage 
Voor de bijdrage voor de tussenschoolse opvang wordt gekeken of dit binnen de begroting van school past. Jürgen heeft het voorgenomen besluit van de MR 
besproken met de penningmeester van de OAC. Als tip gaf de penningmeester mee om uit te leggen waarom de bijdrage voor tussenschoolse opvang uit de 
ouderbijdrage gaat. De penningmeester verwacht dat het eindfeest in de toekomst geen winstgevend feest meer gaat worden. We houden hier contact over. 
Mocht er vanuit het MT duidelijkheid zijn over de bijdrage tussenschoolse opvang, dan kan de MR de ouderbijdrage vaststellen. 

3. Nationaal onderwijsplan 
Er ligt een plan en dit is gedeeld met de MR. 

4. (P)MR 
Er heeft zich geen nieuw teamlid aangemeld, dus Luke zal nog een termijn deelnemen aan de personeelsgeleding van de MR.  

5. Schooljaar 2021-2022 



Vakantierooster 
De MR heeft de conceptversie gehad. Voor groep 1 t/m 3 is een extra studiedag gepland in een week dat er al 1 studiedag gepland is. De personeelsgeleding heeft 
onder de collega's gepeild hoe zij hierin staan. Collega's zijn voornamelijk benieuwd naar de inhoud van de studiedag.  
Verder staan voor komend schooljaar de laatste dag voor kerst en de laatste dag voor de zomervakantie tussen de marge-uren weggezet. Marge-uren zijn voor als 
groepen naar huis worden gestuurd. De vraag is wat de invulling van deze dag is, moeten alle collega's werken of alleen de collega's die die dag werken?  
Vanuit de oudergeleding ziet men geen probleem in deze dagen, zolang ze maar duidelijk vastliggen. De vraag van de oudergeleding is of 2 studiedagen achter elkaar 
(voor groep 1 t/m 3) haalbaar is voor ouders i.v.m. opvang. De studiedag van groep 1 t/m 3 kan alleen nog verplaatst worden naar een andere doorbroken week, bv. 
Pinksteren, Pasen. Is dit een optie? Is het een optie om deze dag alleen voor groep 1-2 te doen? Dan mag je namelijk meer doorbroken weken hebben.  
Is 2 weken meivakantie verplicht vanuit KPOA of kunnen we hier zelf in beslissen?  
MR vraagt dit alles aan MT. 
Schooltijden/schoolplein (klankbordgroep) 
Vanuit de klankbordgroep is naar voren gekomen dat het gespreid halen en brengen van de kleuters als prettig wordt ervaren. Hoe denkt de school hierover? Gaat het 
volgend schooljaar weer terug naar het oude of nemen we dit mee? Blijven we ouders weren van het schoolplein of laten we ouders weer toe? Vanuit de 
kleutergroepen komen ook signalen dat ouders nu in veel mindere mate meekrijgen wat er gebeurt in de klas, het contact met de leerkracht is ook veel minder.  
Het is goed om te onderzoeken hoe de school hierin staan en de ouders hierover te peilen. Mochten schooltijden worden gewijzigd, dan moeten ouders geraadpleegd 
worden.  

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

7. 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. 

 

 


