
Verslag MR-vergadering 6 oktober 2022  
 

Aanwezig: Marnix, Wilton, Lotte, Monique, Elwin, Romy, Sanne, Stefanie, Susanne, Suzanne (directie) 
en Jolanda   
 

We maken een foto voor de website van de hele MR.  
 

De secretaris opent de vergadering  
 

De agenda wordt goedgekeurd  
 
Punt 3 mededelingen vanuit de directie: 

• er is onlangs door Suzanne een subsidie-aanvraag gedaan, deze wordt verder toegelicht. In 
december horen we of we hiervoor in aanmerking komen.  

• De gang bij de groepen ½ en de grote hal worden binnenkort opgefrist 
• De vloerbedekking in de hele school wordt uiterlijk in 2023 vervangen door PVC. Dit is een 

flink project en zal uiteraard gefaseerd plaatsvinden, gebruikmakend van de vakanties. 
• Dit schooljaar zullen de groepen 7 en 8 waarschijnlijk nieuw meubilair gaan krijgen 

  
Punt 4 jaarplan/ meerjarenplan  
De nieuwe MR-leden worden meegenomen in het jaarplan/meerjarenplan. De studiedag over het 
instructiemodel ‘Expliciete Directe Instructiemodel (EDI)’ wordt toegelicht. Ook wordt er weer 
verteld over het visietraject, met name over de stuurgroepen. Wat ook nieuw dit jaar is: er worden 
jaargroepoverleggen gehouden (groepen 1/2, groepen 3/4 groepen 5/6 en groepen 7/8). Er zijn 
coördinatoren, zij nemen de gegevens uit deze overleggen mee richting directieniveau, waar dan ook 
weer een overleg wordt gehouden, zodat alles met alles samenhangt.   
 

Punt 5 taakverdeling / structuur schoolleiding:   
Suzanne is er 5 dagen, Bo is er 4 dagen voor de schoolleiding. In het MT zitten ook de IB-ers.  
 

Punt 6 klimaat  
Ventilatie van de nieuwbouw is nu nog niet geheel in orde. Eind oktober volgt de oplevering, als het 
goed is.   
 
Punt 7 continurooster  
We hopen dat er meldingen komen als er iets niet goed gaat of als er vragen zijn. Er is nog wat tijd 
nodig, maar het idee komt om te zijner tijd een peiling te doen onder de kinderen/ouders. Wellichti 
in het oudertevredenheidsonderzoek. De aandacht is er ook voor de gezonde lunch. Nadruk leggen 
op wat wél gezond is, vinden wij als leerkrachten belangrijker en beter, dan tegen een kind zeggen 
dat iets niet gezond is. Kinderen krijgen de lunch mee vanuit huis en kunnen er niets aan doen als het 
niet gezond is. De werkgroep ‘gezondheid’ van de MR gaat hier ook nog mee aan de slag.  
 

Punt 8: BVL-vignet 
Het vignet is weer binnen. De subsidie die eraan hangt, volgt dus ook weer. HIervoor worden 
materialen aangeschaft voor de verkeersveiligheid.    
 

Punt 9: schoolplein 
De tekening van het plan (verdeeld in 4 pleinen voor de gefaseerde aanpak) wordt gepresenteerd. 
Deze zal ook volgende week bij de inloop aan alle ouders worden gepresenteerd.  
 
Punt 10 Rondvraag directie 



Er wordt een vraag gesteld over de armoede in Nederland. Of er op de lage weide ook kinderen zijn 
die hiervan last hebben, bijvoorbeeld kinderen die zonder eten naar school komen. Suzanne geeft 
aan dat hiervoor Stichting Leergeld is, deze stichting wordt soms ingezet.  
Ook wordt er een vraag gesteld over de hogere energiekosten. Suzanne zal nog navragen of er 
zonnepanelen kunnen komen. Er wordt een vraag gesteld over het naar binnenkomen in de school, 
zonder de ouders. Suzanne geeft aan dat het voor de kinderen veel meer rust geeft als zij zelf, zonder 
alle ouders/broertjes/zusjes etc naar binnen kunnen komen. Na schooltijd is er een moment dat de 
ouders naar de juf of meneer kunnen lopen, de leerkrachten lopen met de kinderen naar buiten en 
zijn dus ook altijd na schooltijd even buiten te vinden.  
 
Punt 11 mededelingen uit de GMR:  
Jolanda geeft een kort verslag van de vergadering van 20 september jl   
 
Punt 12: er zijn geen ingekomen stukken 
 

Punt 13: Werkgroepen MR 

Financiën: Marnix, Wilton en Susanne 

Schoolplein: Emiel, Romy 

Gezondheid: Monique, Sanne 

Verkeer: Elwin, Stefanie 

GMR: Lotte en Jolanda   
 

Punt 14: De rolagenda wordt voortaan alleen aangehouden als leidraad.  
 
Punt 15: het huishoudelijk reglement zal door Jolanda worden aangepast aan het nieuwe jaar en zal 
terugkomen op vergadering 2 ter goedkeuring.  
 
Punt 16: begroting: voor zover wij nu kunnen nagaan zijn er nog geen zaken die begroot moeten 
worden. Cursus wordt georganiseerd vanuit de GMR.  
 

Punt 17: Jaarverslag zal door Marnix worden aangepast en zal terugkomen op vergadering 2 ter 
goedkeuring.  
 
Punt 18: MR/OR: Romy en Wilton willen hier bij aansluiten, Romy overlegt met Carin.  
 
Punt 19: evt. Nieuwe stukjes worden aangeleverd bij Jolanda 

 
Punt 20: rondvraag: Elwin geeft aan dat hij nog zoekend is hoe het contact met de achterban gaat. 
Wat leeft er? Hoe kun je het beste berichtgeven? Er is een nieuwsbrief (apart door de MR kan, we 
kunnen ook een stukje schrijven in de nieuwsbrief vanuit school), hierin willen we ook duidelijk het 
mailadres vermelden, zodat ouders weten hoe ze ons via de mail kunnen bereiken. Verder maken we 
weer een bord voor in de grote hal, met daarop de foto met de namen van de MR-leden.   
Op de website staat de foto ook, met alle namen erbij.   
  
 


