
 

 

 

Notulen MR vergadering 3 november 2021 

 
1. Opening  

Marlieke heeft zich afgemeld.  
2. MR notulen -> GOEDGEKEURD 

- Cursus teams -> opgenomen in NPO gelden. Tevens binnen ronduit een IT 
coordinator die de cursus geeft, Stephanie onderzoekt mogelijkheden.  
 
 

3. GMR Notulen 
Er komt een nieuwe voorzitter. 
Stukje over functiegebouw – Hier zijn veel vragen over gesteld, daarom is besloten 
dat de stemming uitgesteld wordt, en deze zal later schriftelijk plaatsvinden.  
  

4. Van de directie 
Team -> afscheid genomen van Roeliene. Met betrekking tot haar vervanging is er 
een selectie geweest waaruit Jolanda Appelman geselecteerd is. Voorlopig staat 
Maaike 4 dagen voor de klas, en Jolanda 1 dag. Dit wordt uiterlijk per januari 3 
dagen voor Maaike en 2 dagen voor Jolanda.  
 
 
Samenstelling team:  
MT: Stephanie, Maaike en Martijn als bouwvertegenwoordiging en Natasja en 
Marianne. Martijn volgt de opleiding tot coordinator.  
 
NPO gelden -> Budget is vanuit overheid vergroot, daarom heeft Marianne het 
plan herzien. Extra wijzigingen: Een dag extra personeel en sportieve activiteiten. 
Er wordt een hek geplaatst om het veldje met de voetbaldoeltjes. Ook wordt de 
speelberg op het kleuterplein aangepakt.  
 
Werkdrukgelden -> dit moet nog ondertekend worden. De opzet komt overeen 
met vorig jaar.  
 
Corona maatregelen-> MT en MR hebben 1 appgroep om maatregelen te 
bespreken. Als er met ouders iets besproken moet worden zal Amy dit met de 
OMR opnemen. Vanaf maandag 8 november gaan ouders mét mondkapje de 
school in.  
 
Stand van zaken IKC -> (Integraal Kind Centrum) Beekveld & Terpstra ingehuurd 
om dit te begeleiden. We doen al veel goed, maar ze helpen bij het optimaliseren. 
Vragen die er nu zijn worden neergelegd bij andere IKC’s die verder zijn in het 
proces. Daarna wordt er een conceptplan geschreven, en dan gaat het naar de 



 

 

teams (Zandloper, Zandmannetje, Broer Konijn). Doel: eind van het jaar komt er 
een bord; dan zijn we IKC. Ook de rietschoot wordt hierbij betrokken.  
 

5. Jaarverslag MR 
Amy heeft het verslag opgemaakt. Er zijn geen aanmerkingen.  
Aangezien Amy nu voorzitter is, zal het verslag van 2021/2022 voor iemand anders 
opgesteld worden.   
 
Notulen moet ook gedeeld worden met team en ouders. Afgesproken dat we nu 
dezelfde week een concept krijgen als MR, dan in de week daarna goedkeuren en 
dan delen met team en op de site.  
 

6. Punten MR Map: 
Begroting bestuur/school -> Bestuursbegroting wordt aan gewerkt.  
De schoolbegroting wordt in januari gemaakt in een nieuw systeem.  
2022 wordt sowieso een ‘raar jaar’ want de teldatum gaat veranderen. Dit was 1 
oktober, dit wordt 1 februari. Het geld per leerling blijft €5000 – 3%. Er komt ook 
1 maand minder bekostiging vrij vanuit het ministerie.  
 
Arbojaarplan -> RI&E -> Via het bestuur wordt iemand gestuurd die een controle 
doet op de RI&E. Joep is de functionaris op school die zorgt dat de uitkomst 
teruggekoppeld wordt en acties worden uitgezet. De terugkoppeling ging o.a. over 
kindersluiting op keukenkastje, keuren van gereedschap, trappen en ladders, 
Lastig is dat sommige conclusies niet uit te voeren zijn, denk aan keukenkastjes. 
Deze staan voor vervanging gepland in 2025.  
 

7. OR/MR 
Geen input.  
MR -> klassenbijdrage kan dat uitgereikt worden in een envelop? Lotte gaat dit 
uitzetten bij de OR.  

 
8. Rondvraag 

Geen rondvraag  
 
 

 
 


