
Notulen MR Vergadering 22 maart 2021 19.30 uur.

Aanwezig: directie, Suus (voorzitter), Irma, Caroline, Linda, Monique, Judith

1. Opening, doorlopen agenda eventueel post bespreken. 
 Geen ingekomen post

2. Notulen vergadering 14 december 2020.
 Notulen zijn goedgekeurd

3. Actiepunten van vorige MR vergadering 
 OR begroting => Er wordt een afspraak gepland met de OR om de cijfers door 

te nemen. Ook goed om te kijken hoeveel % van de ouders de ouder bijdrage 
heeft betaald. (actie Irma/Linda) Er wordt momenteel weinig georganiseerd 
ivm de corona maatregelen. Er wordt nog gekeken naar een alternatieve 
activiteit voor een schoolreisje, maar dit moet met alleen de eigen klas.

 Reminder sturen in Helioscoop voor betaling ouderbijdrage (ongoing: actie 
directie)

 Vrijwillige ouderbijdrage/bijdrage schoolreisje: stand van zaken.
1. Moet nog een plan voor komen. Het is hoe dan een verplichting om 

deze bijdrage vrijwillig te maken.
2. Brainstorm sessie met de ouderraad over dit onderwerp: Irma zal dit 

vragen aan Leonie. (actie Irma)
3. Patricia heeft andere directeuren om input gevraagd: Bij andere 

scholen heeft dit onderwerp geen prioriteit. Judith heeft wat 
informatie doorgestuurd over een betaalsysteem voor het innen van 
de ouderbijdrage. Dit zou eventueel iets kunnen zijn voor volgend 
schooljaar. 

 Groei van de school; stand van zaken
1. Er staat een stop op de instroom, hierdoor worden de kleuterklassen 

kleiner. Hoe de toekomst er uit zal zien, moet met het team en het 
bestuur besproken worden. Als er te weinig instroom komt dan zal de 
school op de lange termijn krimpen. Maar als de instroom te groot 
wordt past het niet in het gebouw; zowel een dependance als het 
werken met combinatieklassen is niet ideaal.  

 Oproep voor nieuwe ouder in de MR vanaf schooljaar 2021/2022 in de 
helioscoop plaatsen (voorjaar 2021) (Actie Judith)



4. Directienieuws
 Formatieplan

1. Volgend schooljaar 3 kleutergroepen. 2 groepen  3, 2 groepen 4, 1 
groep 5, 2 groepen 6, 1 groep 7 en 1 groep 8. Totaal 12 groepen. Het 
blijft passen en meten om in het gebouw te blijven passen. De visie op 
de groei van de school moet met het team besproken worden. 

 Verbeteren luchtkwaliteit 1e verdieping. Er zou geld beschikbaar moeten 
komen vanuit het rijk. Status checken (actie directie)

 Corona update; Sinds de heropening van de school zijn er 3 klassen in 
quarantaine  geweest. Er zijn elke dag veel kinderen afwezig. Op het 
hoogtepunt waren er op 1 dag meer dan 70 kinderen afwezig. Het is 
momenteel erg stressvol voor de leerkrachten omdat er nog steeds 
verkouden kinderen naar school komen die vervolgens door de leerkracht 
naar huis moeten worden gestuurd. Omdat er elke dag leerlingen afwezig zijn 
kost het ook veel energie om de lessen goed door te laten lopen. Voor ouders 
is de beslisboom soms onduidelijk. Met name bij een gewone verkoudheid,

5. Datum volgende MR vergadering bepalen: 17 mei 19.30 uur

6. Datum volgende GMR vergadering: nog niet bekend. 

7. Rondvraag
 Geen punten


