
Notulen MR vergadering 7-12-2021 

Aanwezig: Francoise v.d. M, Anke P, Christine B, Bas D, Jacoline den H  

Opening 

Lukas 4: 16-20 

Jezus stond op om te lezen. Kun je ook lezen? 

Hij herkende wat Hij las. Herkennen wat God aan ons wil zeggen? 

Toe-eigenen van wat je leest. Het is Zijn visie. Hoe worden mensen ingeschakeld? 

Wij als school zijn dienstbaar in Zijn opdracht 

 

Notulen en actiepunten 

Akkoord 

Afspraak: Per schooljaar wordt er een mapje van oude mailing aangemaakt voor het archief. 

 

Doornemen van reglement 

We gebruiken dit reglement als richtlijn.  

 

Informatie vanuit de directie 

Plan van aanpak NPO bijvoorbeeld is dit advies- of instemmingsrecht? 

Hoe gaat zo’n proces in zijn werk? 

Niet altijd even helder wie advies- of instemmingsrecht heeft. 

Ten alle tijden heb je als MR initiatief recht. 

Reglementen: per punt moeten we kijken waar liggen de rechten. Goed om dit te verkennen 

als MR leden en directie. 

Corona: MR mag hierin ook meedenken. Nadeel is dat we als MR snel moeten reageren. 

Schoolreglement moet aangepast worden als mondkapje bijvoorbeeld verplicht wordt 

gesteld. Bij dringend advies ligt dit anders. 

Wijziging in schoolbeleid wordt van te voren, door directie, aan de MR leden meegedeeld. 

Plan van aanpak NPO: mag breder ingezet worden dan alleen extra hulp aan de leerlingen. 

Mag ook ingezet worden voor schoolontwikkeling zoals aanschaf van leermiddelen, scholing, 

optimaliseren van het faciliteren van online lessen etc. 

Als MR mogen wij de directie bevragen over de voortgang van het proces. 



Personeel: Als het over personen gaat heb je als MR geen bevoegdheid. Marieke van T. gaat 

per 1 maart de overstap maken naar haar nieuwe baan in plaats van per 1 januari.  

Begroting: De 11 de groep gaat per nieuwe schooljaar er vanaf. 

Ouderbijdrage: OPA inkomsten lopen terug. Voorstel vrijwillige ouderbijdrage met 5 euro in 

het nieuwe schooljaar te verhogen. De MR heeft hier instemmingsrecht over. MR is het 

hiermee eens. 

Verkeersveiligheid: Directie van de JOBO en Kids Logde hebben hun zorgen kenbaar gemaakt 

aan de gemeente. Er zijn voorstellen gedaan richting de gemeente. Onder andere extra 

voetpad naast het fietspad. Eénrichtingsverkeer realiseren en voorrang geven aan de fietsers 

bij de kruising. Naar aanleiding van deze informatie heeft Francoise aangeboden onze school 

te vertegenwoordigen. 

Huisvesting: Reparatie van het speellokaal is een grote kostenpost.  

Rondvraag:  

Francoise: wat is mijn taak wat betreft het informatie overbrengen naar ouders? Bij een 

ingekomen mail  geeft Francoise de eerste reactie. Zoveel mogelijk informatie van de MR 

toevoegen aan het schoolnieuws van de directie. Om zo extra mail te voorkomen. Dit kan 

bijvoorbeeld informatie zijn over de verkeersveiligheid naar aanleiding van een meeting die 

Francoise heeft bezocht met mensen van de gemeente. 

Francoise: Hoe is het AVG beleid geregeld? Kunnen leerkrachten gegevens van andere 

groepen inzien? Hoe wordt daarmee omgegaan? 

Anke: Anke heeft een kaartje naar Adri V gestuurd namens de MR. Anke heeft contact 

opgenomen met Wiepkje. MR krijgt ieder jaar 1000 euro. Waar wordt dat geld voor gebruikt? 

 

Afspraken 

- Jacoline vraagt bij Jolanda na waar zij de notulen plaatst. 

- Francoise zorgt voor een berichtje van de MR in de kerst-schoolkrant. 

- Allen: reglement doornemen. 

- Christine: map aanmaken  met oude mailing voor archief. 

- Volgende vergadering DV 15 maart 2022 om 19:30 uur. 

 

 

 

 

 


