
Notulen MR vergadering 14 september 2021 

Aanwezig: John, Wybren, Noortje, Ingrid en Dieudonnée 

 

1. Opening, incl stand van zaken   

○  

2. Notulen voorgaande vergadering (actiepunten)   

○ Oudercommissie BSO; zijn er al ouders gevonden?  

Er zijn twee ouders die zich hebben aangemeld.  

○ Status nieuwsbrief? 

De nieuwsbrief in nieuw format is op 9 juli verstuurd naar de ouders. Ingrid 

heeft geen reacties ontvangen over dit format. De nieuwsbrief wordt 

ongeveer elke 6 weken verstuurd. Na elke vergadering wordt er een stukje 

gemaakt voor in de nieuwsbrief.  

3. Jaarverslag 2020-2021 definitief maken 

○ Het jaarverslag is definitief gemaakt en wordt binnenkort verstuurd naar 

de ouders en tijdens de algemene ouderavond gepresenteerd. 

4. Voortgang NPO gelden / formatie  

○ Op woensdag (15-9-2021) is het laatste overleg over het NPO. Er wordt 

dan een quickscan uitgevoerd door HR. Als er geen aanpassingen zijn, 

dan wordt het doorgestuurd naar het CvB en op uiterlijk 1 oktober 

goedgekeurd door CvB. Hierna volgt nog een instemmingsverzoek. 

○ Formatie: Zoals eerder gemeld is de formatie rond en is inmiddels ook het 

instemmingsverzoek akkoord gegeven voor de uitbreiding van de 

aanstelling van één leerkracht. 

5. Voedingsbeleid 

○ Als school doen wij jaarlijks mee met schoolfruit (indien wij worden 

ingeloot). Een aantal ouders hebben gevraagd of er beleid is binnen 

school m.b.t. voeding. De woensdag is altijd een vaste dag geweest 

waarop de kinderen fruit meenemen naar school. Vanuit SOKS is er wel 

een duidelijk voedingsbeleid. De MR gaat dit beleid als uitgangspunt 

gebruiken om in gesprek te gaan met de ouderraad. 

6. Corona 

○ Er zijn momenteel twee groepen in quarantaine i.v.m. een positief geteste 

leerling in de bovenbouw. Wij volgen de geldende richtlijnen van het RIVM 

en de GGD. De leerkrachten geven online les. Wij wachten op de nieuwe 

richtlijnen die waarschijnlijk per 25 september a.s. gaan gelden. Als er wat 

wijzigt in het protocol, dan wordt dit met de MR gedeeld en duidelijk met 

de ouders gecommuniceerd. 

7. Onderwerpen benoemen waar we de komende periode aandacht voor 

willen/wettelijk verplicht zijn 



○ Schoolgids 

○ Jaarverslag 

○ Evaluatie cito-toetsen (E) 

8. Onderwerpen GMR relevant voor MR.  

9. Rondvraag   

○ De informatieavonden wordt waarschijnlijk verplaatst zodat er eventueel 

meer ouders aanwezig kunnen zijn. Informatie hierover volgt nog. 

Algemene ouderavond wordt sowieso verplaatst. Datum volgt z.s.m. 

○ De jaarkalender staat nog niet op de website. 

 

 

Actiepunten 

 

1. Contact opnemen met de oudercommissie van de BSO voor een kennismaking met 

de oudergeleding van de MR. (John / Wybren) 

2. Afspraak maken met de OR inzake voedingsbeleid. (John) 

3. Contact opnemen met Ingrid vóór 22 september i.v.m. communicatie naar ouders 

met nieuwe richtlijnen. (John) 

4. Ingrid stuurt mail met nieuwe richtlijnen + informatie over de ouderavonden (Ingrid) 

5. Stukje naar Ingrid voor de nieuwsbrief (Dieudonnée) 


