
 

 
MR vergadering 17 november 2021 
19.30 uur –  21.00 online 
Aanwezig: Arianne, Marieke, Joep, Giralda, Netty, Renske en 
Natascha  
Afwezig:  

1. Opening Giralda opent met Jesaja 

2. Welkom Renske en Netty Renske en Netty stellen zich voor. 

3. Ingekomen stukken + Mededelingen 

directie 

• Toelichting Concept 

schoolgids. 

 

De schoolgids komt in vensters, dat is beter toegankelijk. Dit is 
landelijke verplichting. 

• Inspraak op bladzijde 13. 
               april  

• Schoolreisjes betalen bladzijde 14 wat duidelijker. 

• TSO kosten bladzijde 14 controleren. 
               januari 20 euro 
               juni 20 euro? 
Berichtgeving over Corona gaat bestuurbreed communiceren. 
Henk Norder minder breedsprakig. 
 

4. Gang van zaken 

• 27 oktober "Samen sterker” 

• Regels schoolplein voor 

schooltijd 

• Alternatief schoolvoetbal 

• Interactie 

Samen sterker 
De uitnodiging is niet goed gegaan. Het bestuur moet uitnodigen. 
Regels schoolplein 
Spelen op het plein voorlopig nog niet mogelijk. Zolang de kleuters 
op het plein worden ontvangen, kan er niet op het plein gespeeld 
worden. Voor de toekomst een idee om bij de kleuters 1x per week 
wel in de klas te brengen. Bij groep 3 en 4 docent te laat op het 
plein. 
Alternatief schoolvoetbal 
Afgezegd door DVS vanwege oudere vrijwilligers. Wijk West en 
Interactie en de Bernhard en de Juliana kijken naar activiteiten 
buiten schooltijd. 
Interactie 
Schoolzwemmen doen we niet aan mee vanwege lange reistijd. Wij 
hebben eigen gymleraar in opleiding. Volgend jaar stappen wij in. 
De docent blijft zelf verantwoordelijk voor de kinderen. Tijdens het 
schoolzwemmen en lessen van Interactie blijft de leerkracht 
verantwoordelijk. Kunnen wij nog aanspraak maken op die subsidie 
van Interactie als wij daar geen van gebruik van maken.  

5. Actiepuntenlijst deel I Begrotingsgesprek heeft Giralda gehad schooljaar 2021/2022. Het 
wordt een kalenderjaar. Wij helpen graag om wat meer druk op de 
ketel te zetten bij het bestuur. Wij moeten wel kunnen 
controleren.  

6. Voorzitter OC (20:30) 

• Kennismaken en plannen OC 

bespreken.  

Vanwege Corona dit jaar weer wat beperkte activiteiten. Het is wel 
lastig om de spirit erin te houden omdat er zo weinig mag. Wij 
kunnen ook wat voor jullie betekenen. Arnoud vindt het fijn dat 
Diana ondersteunt wordt bij de financiën.  

7. Vaststellen notulen  Vastgesteld. Joep en ik kijken nog kritisch naar de publicatie. 



 

Volgende vergadering: 12 januari 2022 

• MR  vergadering 8 september 

2021 

8. Actiepuntenlijst deel 2 besproken 

9. Vaststellen jaarverslag MR Wel in lockdown geweest, en GMR lid ook met name genoemd 
worden en dan vastgesteld en publiceren. 

10. Taakverdeling MR Wij stemmen voor Joep als voorzitter is vastgesteld. 
Nog besproken  

11. OC 

• Notulen 21 juni 2021 

• Notulen 27 sept 2021 

• Notulen 25 okt 2021 

 

• Inkomsten en uitgaven 

2020/2021 

• Indeling activiteiten 

2020/2021 

 

• Begroting 2020/2021 

 

Notulen 

- Wie bepaalt de goede doelen voor pleinfeest? 

 

Begroting 

- Kerstboeken nemen teveel van de ouderbijdrage in. 

- Spaargeld noemen 

- Verslaglegging nog wel wat op aan te merken. 

12. GMR 

• Notulen 5 juli 2021 

• Notulen 20 sept 2021 

• Jaarverslag GMR 2020/2021 

Opvragen jaarverslag bestuur. 

13. Concept schoolgids 

• Inhoudelijke bespreking en ter 
besluitvorming  

Wij gaan accoord. 

14. Cursus MR 

• Bespreken opzet huishoudelijk 
reglement MR 

Begroting willen we toevoegen. 

Sociale activiteiten, inhuren expertise en toelagen. 

We gaan hem open zetten in one drive. 

15. Rondvraag • Nadenken over jubileumjaar op de agenda. Datum 

navragen. 

• Marieke weer als opening. 


