
Notulen MR vergadering 23 november 2022 

Aanwezig: Wilton, Marnix, Lotte, Elwin, Monique, Romy, Susanne, Sanne, Jolanda, Stefanie en 

Suzanne (t/m agendapunt 10) 

1. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld. De notulen van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  

 

2. Mededelingen vanuit de directie 

Het pestprotocol wordt aangepast. Er is ook een protocol ‘schorsing en verwijdering’. Deze twee 

protocollen worden samengevoegd. Hier moet eventueel nog een passende naam voor worden 

gevonden. De volgende vergadering komt dit protocol terug als agendapunt. 

 

Suzanne heeft een protocol ‘gescheiden ouders’ geschreven. Jolanda geeft aan dat er op SKOD 

niveau hier ook een protocol van is. Dit staat de volgende vergadering op de agenda. 

 

Suzanne geeft ons een update van de NPO gelden. Er staan nog steeds vacatures uit, maar er is geen 

personeel te vinden. Er is vanuit de NPO gelden een bureau ingeschakeld om een leerkracht in te 

huren voor de ondersteuning op rekengebied.  

Er is een werkgroep op SKOD niveau die gaan kijken hoe ze nieuw personeel kunnen werven en het 

onderwijs aantrekkelijker te maken. 

Er wordt geopperd om ook binnen het team van ‘de lage weide’ te kijken wie er extra wil werken. Dit 

kan het personeel echter al ieder schooljaar aangeven.  

De school neemt deel aan RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs). Dit houdt in dat onze 

school beschikbaar wordt gesteld voor studenten die interesse hebben in het onderwijs. 

 

3. Visietraject/schooljaarplan 

6 december aanstaande staat er een studiedag gepland. Deze dag zal in het teken staan van 

communicatie. Hoe communiceer je met elkaar en naar ouders. De training wordt verzorgd door 

externen. Tijdens deze dag worden er ook kaders afgesproken voor de stuurgroepen.  

 

4. Schoolplein 

De gemeente draagt bij aan het schoolplein (€10.000,-). Suzanne mocht bij de wethouder op bezoek 

komen om het plan uit te leggen. Omdat wij nu dat bedrag van de gemeente hebben gekregen 

kunnen wij ook bij Jantje Beton om datzelfde bedrag vragen.  

De actie van Tekenfund heeft iets meer dan €2000,- opgebracht. 

Er wordt nu voor alle pleinen de marktconforme prijs berekent. Het is de bedoeling dat rond maart 

2023 zal worden begonnen aan het opknappen van plein 3. Op dit plein maken de meeste leerlingen 

gebruik van. Het voorste plein (voor de school) zal als laatste worden aangepakt. 

 

5. Klimaat/huisvesting 

Op 28 november vindt de oplevering van de opleverpunten plaats. Op 2 december is dan de nieuwe 

opleverdatum.  

Wat betreft de stookkosten moet het personeel verstandig omgaan met de lichten en de 

verwarming. Er wordt op SKOD niveau nagedacht om de stookkosten zo laag mogelijk te houden. 

 

6. Schoolbegroting 



De begroting is nog bij het bestuur. Volgende keer komt dit terug op de agenda. Suzanne geeft aan 

dat het geld goed is besteed en dat ze binnen de afspraken is gebleven. Er is een eventuele buffer 

voor de stookkosten. 

Er is een zogenaamde ICT-cyclus. Dit houdt in dat er ieder schooljaar geld beschikbaar is om ICT 

middelen aan te schaffen/vervangen.  

In 2023 wordt het meubilair vervangen voor de groepen 7 en 8. Ook worden de vloeren in de 

klaslokalen vervangen. De kosten van de vloer wordt niet betaald vanuit de begroting, maar dit staat 

in het onderhoudsplan dat Laride opstelt.  

 

7. Sociaal emotionele ontwikkeling 

De nieuwe methode Kwink zijn we dit schooljaar mee begonnen. De IB’ers, Bo en Britte worden 

geschoold tot Kwink coaches. Dit om er voor te zorgen dat Kwink goed wordt uitgerold op ‘de lage 

weide’. Er zijn vanuit Kwink nieuwsbrieven voor ouders. Vanuit school zijn we nog aan het nadenken 

met welke frequentie dit wordt gedeeld met ouders en op welke manier. 

Parro werd hierbij genoemd. Suzanne geeft aan dat er ook een protocol voor Parro wordt 

geschreven. 

 

8. Verkeerscommissie update 

Donderdag 19 januari komt Henriëte van de gemeente bij ons op school om te praten over de 

verkeersveiligheid rondom onze school.  

 

9. Rondvraag directie 

Geen rondvraag. 

 

10. Mededelingen vanuit GMR 

Zie mail van Jolanda. 

 

11. Ingekomen stukken 

Document wordt nog gedeeld. 

 

12. Bespreken MR werkgroepen 

Gezondheidswerkgroep heeft al gebrainstormd, maar nog geen concrete plannen. Werkgroep is 

bezig om te kijken wat er al ligt en hoe dit bij de visie van school past en hoe ze dit willen gaan 

vormgeven.  

Dit schooljaar willen ze kleine workshops aan bieden, bijvoorbeeld de tandarts op bezoek.  

Volgend schooljaar dit terug laten komen op de studiedagen van de leerkrachten.  

 

13. Huishoudelijk reglement 

In het huishoudelijk reglement is een stukje toegevoegd om ervoor te zorgen dat het verloop wat 

meer verdeeld is. Dit om er voor te zorgen dat het niet meer voorkomt dat bij drie mensen 

tegelijkertijd de zittingstermijn verloopt. Jolanda gaat het stukje nog aanpassen en rondsturen. Ze 

overlegd dit met de jurist. Bij geen bericht betekent akkoord van de MR. 

 

14. Jaarverslag 

Is goedgekeurd. 

 

15. Brainstormen hoe de achterban geïnformeerd kan worden 



Vanuit de MR-training kwam de tip om na een MR vergadering een kort stukje te schrijven en dit te 

delen met ouders. Sanne gaat kijken bij Suzanne of wij de contactgegevens van ouders mogen en hoe 

wij het beste met de ouders kunnen communiceren vanuit de MR. 

 

16. MR-OR overleg 

Romy gaat uitzoeken wanneer de OR-vergaderingen zijn. 

 

17. Rondvraag 

Vraag van Romy voor de werkgroep gezondheid of zij hulp mag vragen voor hulp voor een eventuele 

subsidie voor het schoolplein. 

 

 

 


