
MR-vergadering 9 september 2019 starttijd: 17.00 eindtijd 18.30 uur 

Aanwezig:  
Karin Bootsma 
Corina Oudevoshaar    
Jolanda de Bruijn 
Yvonne Penne    Directie (sluit later aan) 
Tjarco Slager 
Joost Duivis    Voorzitter  
 

Afwezig:  
Maaike van Rooijen 
 
Aanwezig vanuit de ouders (voor het open gedeelte) 
Robert Hommes 
 

Opening 
(open deel) 

Robert Hommes is vanuit de ouders bij het open deel van de 
vergadering aanwezig.  
 

Mededelingen Geen mededelingen 

1e ervaringen nieuwe 
schooljaar 
(open deel) 

Het was even wennen voor ouders dat er nu twee locaties zijn en dat 
sommige ouders op 2 locaties kinderen moeten ophalen. Ook komen de 
kleuters door 2 verschillende deuren naar buiten.  
 
Daarnaast wordt er nog gekeken, met Koen Spee van de gemeente, 
naar de veiligheid voor kinderen omdat er ook auto’s rijden. Robert 
Hommes en Jacqueline Hartong zijn hierover in overleg met de 
gemeente. 

Lunch 
(open deel) 

Vanuit ouders zijn er vragen over de lunch. Bij de kleuters is er 
voldoende tijd om te lunchen. Bij de midden- en bovenbouw is er 
minder tijd om te lunchen. Ze hebben 15 minuten tijd om hun brood op 
te eten. Er zal intern een bericht naar de leerkrachten gaan om aan te 
geven dat dit speelt onder ouders. We spreken af  er in de klas en 
tijdens  het coachgesprek aandacht aan te besteden.  

Ipad aanschaffen 
(open deel) 

De brief over de aanschaf van de iPad is onduidelijk voor nieuwe 
ouders. Vanaf groep 3 is een iPad nodig om schoolwerk op te maken. 
School adviseert ouders om de iPad aan te schaffen. De brief die nu 
uitgaat is opgesteld door het bestuur. Vanuit school komt er een 
begeleidend schrijven bij dat wij het wel adviseren, zeker vanaf groep 3.  

Vrijwillige 
ouderbijdrage/ bijdrage 
schoolreisje 
(open deel) 

Van de ouderbijdrage worden alle cultuur uitjes bekostigd. Dit wordt 
niet vanuit het rijk vergoed. Daarnaast de vieringen zoals Sint en Ketst 
en het boekenbal  worden hieruit bekostigd. Ouders die moeite hebben 
met betalen, kunnen via Yvonne een regeling treffen. De ouderbijdrage 
bedraagt 50 euro.  
Het bedrag voor het schoolreisje zal wel omhoog moeten. Voor het 
bedrag van vorig jaar was het  niet mogelijk om een schoolreisje te 
organiseren.  Er is toen extra geld van de ouderbijdrage toegevoegd. 
M.n. de verhoging van entree geld, de bussen en verzekering maakt het 
nodig om het bedrag te verhogen.  Het voorstel is om het bedrag te 
verhogen naar 35 euro per kind.  De vrijwillige ouderbijdrage blijft gelijk 
aan vorig jaar.  



Inspectierapport 
(open deel) 

Het concept inspectierapport is binnengekomen. Het is een prachtig 
rapport waar we als team supertrots op zijn. Er zijn enkele tekstuele 
aanpassingen doorgegeven. Wanneer het rapport definitief is, zal het 
op de website van de inspectie worden geplaatst. In de nieuwsbrief zal 
een link naar het inspectierapport worden geplaatst. In de komende 
nieuwsbrief een vooraankondiging. Wanneer het rapport dan op de site 
van de inspectie staat zal er ook nog een link worden gestuurd. De 
focus voor de komende jaren zal o.a. liggen op het beleid voor meer- en 
hoogbegaafden.  

Verkiezingen MR 
(open deel) 

Joost stelt zich opnieuw verkiesbaar en er moet één extra ouder bij.  Er 
zal dan ook een nieuw teamlid bij moeten komen. Er moeten 
verkiezingen worden gehouden in oktober. Jolanda mailt de oude 
gegevens over de verkiezingen door naar Joost.  

Avond 4 daagse 
(open deel) 

12, 13, 14 en 15 mei is de avond 4 daagse. Dit wordt weer door o.a. 
Robbert en Jacquelina  worden georganiseerd.  

Notulen/verslag vorige 
vergadering.  
(gesloten deel) 

Notulen van de vorige vergadering vastgesteld.  

Begroting 
(gesloten deel) 

 

Schoolplan 
(gesloten deel) 

 

IKC ontwikkeling 
(gesloten deel) 

 

Aannamebeleid 
(gesloten deel) 

  

W.v.t.t.k. Volgend jaar bestaat de school 5 jaar. Gaan we hier nog aandacht aan 
besteden? 

Volgende afspraak De volgende afspraak is gemaakt voor 14 oktober 2019 

 
Te doen-lijstje: 
 

24-06-2019 Kunnen er hesjes worden aangeschaft voor b.v. het 
schoolreisje. Yvonne legt de vraag bij Pamela neer.  

Yvonne/Pamela 

24-06-2019 Verkiezingen uitschrijven MR in september/oktober 
2019 

Joost/allen 

24-06-2019 5 jarig bestaan school, in januari op agenda zetten  

24-06-2019 Bespreken schoolplan op de agenda  

09-09-2019 Brief opstellen naar ASG bestuur dat er gegroeid kan 
worden naar maximaal 16 groepen. Anders moet er 
weer een speellokaal opgeofferd worden 

Joost/Tjarco 

09-09-2019 Volgende vergadering, 14 oktober, op de agenda 
schoolplan, begroting, verkiezing en mr reglement. 
Voor die tijd graag alle stukken lezen.  

Allen 

 
 
Vergaderdata 2019-2020 
14 oktober 18.00 uur 
27 november 18.00 uur (tellen stemmen, uitslag verkiezingen). 18 oktober brief eruit dat er 
verkiezingen komen, week 28 oktober kandidaten bekend maken, Week 11 november stemmen.  
13 januari 18.00 uur 


