
NOTULEN MR dinsdag 2 november 2021  

Aanwezig: Christine, Coby, Ger, Patricia, Stefan, Trude 

Afwezig: - 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 14.45 h geopend 

 

2. Leerlingraad 

Pheobe en Preza (groep 8) en Sarah en Aivan (groep 7, net verkozen) stellen zich voor. 

Feesten 
De LLR wil graag helpen met het organiseren van de feesten op school, bijv. kerst. Dan deden ze 

andere jaren ook alleen nog niet met de OV. Het voorstel wordt gedaan om deze wens ook bij de OV 

kenbaar te maken zodat de LLR door de commissies meer betrokken kan worden. 

Pannakooi 
Probleem: voetballen gaan regelmatig over het hek heen.  

Aan de kant van het schoolplein - gevaarlijk voor andere ll 

Van het schoolplein af -  de bal mag maar 1x gehaald worden 

Oplossing LLR: Een hoger hek om de pannakooi plaatsen en kunstgras.  

(onze Pannakooi heeft een relatief laag hek) 

Actie LLR:  

- Kosten opzoeken 

- Overleg met de OV 

- Nadenken hoe het geld verzameld kan worden (verkoop / sponsorloop / …)  

Terugkoppeling 

De LLR hoef de MR schriftelijk op de hoogte door een verslagje te sturen naar de MR voor de 

volgende vergaderingen (via juf Rianne) 

 

3. Notulen vorige vergadering 

15 juni: versie a goedgekeurd, geen voortschrijdend inzicht toevoegen. 

20 september: goedgekeurd 

 

4. Ingekomen stukken 

-  

 



5. Uitgaande stukken 

-  

6. Terugkoppeling overleg MR/OV 

Trude heeft 1 nov overleg gehad met Carmen en Amelita over de begroting van de OV naar 

aanleiding van de zorgen over gelden van het schoolreisje van 2019/2020. 

Het geld is bewust niet over de commissies verdeeld. Amelita en Carmen hebben nog geen vaste 

plannen ervoor maar willen het gebruiken voor echte extra en vooral meer uitpakken op het 

zomerfeest. Er is ook al half een idee voor meer goed buitenspeelgoed voor de bovenbouw. Wellicht 

kan de LLR met hun plan hierbij aanhaken. 

Stefan benadrukt nogmaals dat het geld eigenlijk wel dit schooljaar moet worden uitgegeven. 

Tijdens de laatste vergadering willen Amelita en Carmen aanschuiven om de begroting toe te lichten. 

 

7. Werving nieuwe leden 

Stefan had een geïnteresseerde. Als daar niks uitkomt komt er een stukje in de nieuwbrief. 

  

8. Terugkoppeling Regioraad / GMR 

Notulen GMR staat op de website. Regioraad is op te vragen bij het secretariaat. De notulen zijn 

lastig te volgen zonder de stukken. 

 

9. Mededelingen directie 

Schoolbezoek bestuur is geweest. De kwaliteitsadviseur heeft 1/2, 3/4 en 7/8 bezocht.  

Conclusie: Het  Burgerschapsonderwijs is goed vorm gegeven. Er is goed zicht op de  ontwikkeling van 

de ll. Ga voor goed bij de onderwijsinspectie. 

De toon in de schoolgids en het schoolplan mogen wat meer overeen komen, de schoolgids is 

vriendelijker, beter. 

Er worden nieuwe instuctietafels aangeschaft. De bedoeling is dat er daardoor ook meer eenheid 

komt. 

De begrotingsgesprekken zijn in volle gang: 

- Nieuw meubilair voor 7/8 (de laatste klas) 

- Nieuwe gymmatten voor het speellokaal 

- Nieuwe methode voor technisch lezen en begrijpend lezen (hiervoor wordt samen 

opgestrokken met de Markenburg, juf Coby) 

 

De prognoses voor het leerlingenaantal laten een flinke groei zien in 2023/2024 rond de 90ll. 

Waarschijnlijk valt dat samen met de oplevering van de nieuwe wijk. 



10. Enquête Schoolreis – kamp 

Het is niet geheel duidelijk meer of de discussie schoolreis en kamp in het zelfde jaar vanuit geld of 

onderwijstijd komt. Gezien de prognoses in het leerlingenaantal is het onverstandig om teveel vast te 

leggen over deze kwestie. Dit om te voorkomen dat dat de ouderbijdrage flink omhoog moet door 

kosten voor de schoolreisbus. 

Tenzij de vraag vanuit onderwijstijd komt laten we deze kwestie liggen. (actie Christine: navragen) 

 

11. PvA Veiligheidsplan 

De stukken die vorig jaar besproken zijn in de MR liggen nu bij het team. Hierna komt het terug in de 

MR. 

De overige stukken gaat Trude doornemen om te bekijken of er zaken zijn die school specifiek 

kunnen / moeten worden gemaakt. Alleen die stukken gaan we daadwerkelijk bespreken.  

 

12. Acties 

 

Wie Wat Uit vergadering gereed 

Ger Oproep MR leden in 

nieuwbrief (1) 

20/09/2021  

Allen MR leden zoeken 20/09/2021  

Trude Notulen regioraad 

opvragen 

20/09/2021  

Trude Communiceren naar 

OV Carmen 

20/09/2021 zsm 

Christine Schoolreis – Kamp; 

link Team - MR 

20/09/2021  

Ger Stukken 

Veiligheidsplan e-

mailen 

02/11/2021  

Trude Doornemen Stukken 

Veiligheidsplan 

02/11/2021 07/02/2021 

    

 

(1) Alleen als de oproep van Stefan in de Vliegerdt nieuws app geen nieuw lid oplevert.  

 

13. Rondvraag 

De nieuwe kindergemeenteraad is geïnstalleerd, deze keer zit er geen leerling in van de Vliegerdt. 

Vergadering donderdag10 juni moet donderdag 9 juni zijn. 



14. Sluiting 

De vergadering wordt om ongeveer 16.30 gesloten. 


