
Notulen MR vergadering van 17-10-2022 
 
Aanwezig: Laurence, Louise, Henny 
 
1. Opening: 
     Laurence opent de vergadering en maakt een opmerking over de schoolfoto's. Hij vond de 

foto's dit jaar erg duur. Henny merkt op dat niet alle kinderen leuk op de foto stonden, zeker 

niet bij de klassenfoto. De opmerkingen worden meegenomen naar volgend schooljaar. 

2. Goedkeuring notulen:  

    De notulen zijn goedgekeurd. Laurence voegt Louise toe zodat ze de actiepunten kan zien. 

3. Ingekomen stukken: 

    Jaarverslag, COVID plan en bijbehorende brieven.  

    Deze zijn doorgenomen. Er staan verschillende benamingen in het COVID plan, mede de      

gebruikte kleuren. Het is inconsistent. Louise geeft dit door aan OPOPS. 

    Jaarverslag: De CO2 melders blijven afgaan: ook als alle ramen openstaan. Ze hebben dus 

eigenlijk geen nut. Het jaarverslag is goedgekeurd. 

    Louise maakt binnenkort alvast een plan van hoe wij het aan gaan pakken wanneer er weer 

een COVID uitbraak komt. 

4. Huishoudelijk reglement: 

     Het logo moet nog toegevoegd worden. Opmerking: Henny en Laurence zitten vanaf 2020 

in de MR. 

     Artikel 3 Penningmeester, toevoeging: Indien nodig wordt deze rol door alle MR leden 

vervuld. Voor de rest goedgekeurd. 

5. Procedure werving nieuwe MR leden: 

    Er zijn tot nu toe geen aanmeldingen. Er gaat een herinnering uit. De data 17/11 wordt 

verwijderd, 12/12 komt erin te staan. Als er animo is dan kan er eventueel eerder een gesprek 

plaatsvinden met Laurence. 

6. Onderzoek oudertevredenheid: 

     Louise geeft een toelichting op het oudertevredenheidsonderzoek t.o.v. de andere scholen 

van OPOPS. We hebben op alle punten hoger gescoord 

    dan de andere scholen, behalve de manier van toetsen. Op dat punt scoren we iets lager dan 

de overige scholen. Louise deelt de cijfers nog. 

    Het pestgedrag wordt aangepakt. Louise heeft overleg met de TSO mensen. Er wordt een 

reglement gemaakt. 

    Bewegend leren is een aandachtspuntje. Momenten dat ouders leerkracht willen spelen 

moet goed bekeken worden. 

    Er wordt weinig gebruik gemaakt door leerkrachten van het ouderportaal met info over de 

klas. 

    Er wordt, in samenspraak met de MR, een algemeen verhaal gemaakt waarin staat dat er 

aan veel punten al gewerkt wordt. 

    Specifieke opmerkingen willen we graag bespreken met de desbetreffende ouders. Louise 

stelt de brief op. In de brief wordt wel het behaalde cijfer genoemd (8,1). 

7. G.M.R.: 

    Geen opmerkingen. 

8. Update kindcentrum: 

    Er zijn te weinig kinderen om op woensdag de BSO te openen. Voorstel wordt bekeken om 

eventueel andere kinderen mee te laten doen met de sportbso onder leiding van Max. Louise 

gaat proberen om het kindcentrum in de Spil te huisvesten. 

9. Sluiting:  

    Er zijn geen rondvragen. 



ACTIES:   
Werving nieuwe MR leden (herinnering) Marieke/Laurence?  

 

Louise toevoegen aan MR op One Drive Laurence   

Delen van de cijfers van het 

oudertevredenheidsonderzoek 
Louise 

 

Overleg met TSO (a.d.v. pestgedrag) Louise  

Brief over uitslag oudertevredenheidsonderzoek Louise  

Reacties op sectorplan Covid OPOPS Louise   

Check verspreidingslijst GMR notulen   Marieke    

Plan aanpak Covid Louise  
 

Update huishoudelijk reglement, toevoegen logo Laurence en Marieke    

Voorbereiden ouder tevredenheidsonderzoek  Iedereen    

Opvragen notulen GMR  Marieke    

Akkoord verhoging ouderbijdrage aan OR 
communiceren  

Marieke    

Bekijken van mogelijkheid tot vestigen van 
kindcentrum in de Spil 

 Louise   

      

      

      

      

 


