
 

Notulen MR-vergadering  
 

 
Datum Dinsdag 04 oktober 2022  

Tijd 19:30 – 21:00u  

Locatie Händelstraat 

Notulist Sebastiaan 

Afwezig - 

 

Nr Agendapunt Notulen 

 Welkom en Check - in We maken kennis met de leden van de MR 

gezien de nieuwe samenstelling. Welkom alle 

nieuwe leden! 

1 Vaststellen agenda Geen wijzigingen t.o.v. de agenda 

2.  Mededelingen: 
- Subsidie 

basisvaardigheden 
- Personeel 

- School heeft subsidie aangevraagd over 
het verder op orde krijgen van 

basisvaardigheden bij de kinderen. Totale 

omvang bedraagt 600k euro. Met name 
voor digitale toepassingen zou de subsidie 

goed kunnen helpen. Eind december hoort 
de school in hoeverre de subsidie wordt 

toegekend. Het eventuele plan van aanpak 

wordt in januari opgesteld. 
- Luizenstappenplan: er is een nieuw 

stappenplan opgesteld. Tussen de MR-
vergaderingen door wordt het plan 

verspreid en kunnen MR-leden reageren. 

- Apparatuur aerosolen in klaslokalen: via 
Belgische onderzoek doet de school mee 

met apparatuur die de lucht in bepaalde 

klassen periodiek ververst. Andere klassen 
fungeren als controlegroep. Over 

anderhalf jaar volgt de uitslag van het 
onderzoek. Ziektegevallen worden AGV-

proof verwerkt. 

3.  Start van het schooljaar 
- Hoe is het verlopen? 

Buddy anderstalige ouders 
geïnitieerd? 

- MR-leerkrachtgeleding deelt de ervaringen 
van de start van het jaar. In de eerste 

weken wordt veel tijd besteed aan de 
groepsvorming, dus de weken zijn druk. 

Maar dit past bij de tijd van het jaar en de 

leerkrachten zijn tevreden over de start. 
- Buddyschap: idee is dat leerkrachten 

navragen aan de anderstalige ouders in 

hoeverre er voor hen behoefte is aan een 
buddy voor praktische zaken. Denk 

bijvoorbeeld aan ‘wat is een paasontbijt 
en hoe ga je hier mee om’. In de 

teamvergadering heeft dit aandacht 

gekregen. Er wordt nog extra aandacht 
aan gegeven in de teaminfo. 

4.  Rapporten nieuwe stijl MR-oudergeleding maakt kennis met het 
tussenproduct van de werkgroep Rapporten. 

Het team is hier eerder in meegenomen. 

 



5.  Coronaplan Het coronaplan is duidelijk en kent 

instemming van de MR. Aan het plan wordt de 
mogelijkheid toegevoegd dat ouders op weg 

worden geholpen in het onderwijs vanuit huis.  
 

6.  Jaarplan –  

- Evaluatie 21/22 en 
nieuwe plan 22/23 

Voortgang van het jaarplan wordt telkens 

besproken. Bespreekpunten voor deze 
vergaderingen: 

• Doelstelling 1: missie/visie en beleid. Idee 

achter de doelstelling is om te verkennen 
hoe de doelen talentontwikkeling en 

autonomie kunnen worden versterkt. Uit 
coronatijd weten we bijvoorbeeld dat 

kinderen in de bovenbouw veel profijt 

hebben gehad bij het zelf plannen van hun 
werk.  

• Doelstelling 4: organiseren 
klassenbezoeken. Dit wordt door 

leerkrachten als nuttig en leuk ervaren. 

• Doelstelling 6: huisvesting 
we gaan graag aan de slag met 

duurzaamheid, zoals het afgelopen jaar 

met het sinterklaascadeau. Maar veel 
hangt samen met renovatie van het 

gebouw  

6. Lunchen 
- Thuis lunchen groep 8 

Kinderen zonder lunch 

naar school? 

- De vraag in hoeverre er kinderen zonder 

lunch naar school komen vanwege 

armoede is uitgezet binnen het team. Het 
probleem speelt niet/nauwelijks.  

- In groep 8 wordt gestimuleerd om thuis te 
lunchen, vanwege het bevorderen van de 

zelfstandigheid. Veel kinderen vinden dit 

ook erg fijn en de ervaring leert dat de 
TSO gaandeweg het jaar ‘leegloopt’. 

School staat ervoor dat kinderen en 
ouders het gesprek aangaan over de 

mogelijkheid om zelfstandig thuis te 

lunchen. Twee ouders hebben hier 
kritische vragen over gesteld. De 

mogelijkheid om TSO af te nemen blijft 

bestaan. In de schoolgids staat dit -bij 
nader inzien- niet op een goede manier 

opgeschreven. Tilly gaat hier samen met 
de bouwleider het gesprek over aan met 

een van de betreffende ouders. 

7.  Ouderenquête resultaten 
en acties 

Schuift omwille van de tijd door naar volgende 
vergadering. 

8.  Reiskosten leerkrachten Er ligt een plan op het niveau van de GMR 
(niveau KSU) dat hierover gaat. We 

verwachten op korte termijn meer 
duidelijkheid. 

9.  Actielijst 

 

Er was geen actielijst van voor de zomer. De 

actiepunten uit deze vergadering zijn 
hieronder opgenomen. 

10

.  

Samenstelling MR 
- Wie wordt voorzitter? 

- Het is een goede gewoonte dat het 
voorzitterschap uit de oudergeleding 

komt. 



- Hoe wordt nieuwe MR 

ouder betrokken? 
- Afspraken volgende 

vergadering; notulist, 
locatie 

- Stukje schrijven 

nieuwsbrief; wie? 
Website notulen  

- Afgesproken is dat Sebastiaan vanaf nu 

het voorzitterschap op zich neemt. Hij 
maakt een schema met wie wanneer 

notuleert. 
- We wisselen fysieke en digitale 

vergaderingen af. 

11 Rondvraag Tilly bedankt Marjolein (ouder) uitvoerig over 

haar inzet in de MR en laatste periode als 
voorzitter! Ook nemen we afscheid van 

Michelle en Nicollette (team). 
 

 
 

Oude actielijst 

 

Nieuwe actielijst 

nr wie actie check 

1 Tilly Met het team wordt nog aandacht besteed dat ouders 

een keer inloggen/testen of het lukt om in te loggen 
met zuluconnect. 

 

2 Tilly Met Kerst en Pasen wordt extra aandacht besteed 

aan gezond/duurzaam eten en drinken. 

 

3 Tilly Er wordt nog extra aandacht besteed aan het 

buddyschap van anderstalige ouders in de teaminfo. 

 

4 Sebastiaan Notulist maakt iets voor de nieuwsbrief. We nemen 

daarin een paar zinnen op over Maartje als nieuw 

MR-lid. 

 

5 allen Reageren op luizenstappenplan wanneer dit wordt 

doorgestuurd. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


