
NOTULEN MR dinsdag 14 juni 2022  

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

Gast:  Amelita & Carmen (OV agendapunt 12 – 13) 

Afwezig: - 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 19.30 h geopend 

 

12. Ouderbijdrage 2021/2022 

Er is geen echte kascommissie en het bestuur heeft ook al jaren geen decharge gekregen. Wellicht 

wel verstandig om naar te kijken. Stefan meld zich bij deze aan voor de kascommissie. 

De MR gaat akkoord met de manier van begroten/benutten van de pot “overig bedrag schoolreis 

20/21”. Deze blijft apart als geoormerkt en als buffer ingezet. Het geld wordt niet verdeeld over de 

commissies. 

 

13. Begroting ouderbijdrage 2022/2023 

Goedgekeurd 

De ouderbijdrage blijft voor nu €60, ondanks en door de huidige inflatie. We willen voorkomen dat 

ouders geen ouderbijdrage meer kunnen of willen betalen. 

Volgend jaar evalueren en daarna eventueel indien nodig goed onderbouwd verhogen. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

OVS staat voor ouderschapverlof 

Goedgekeurd 

 

3. Ingekomen stukken 

- 

 

4. Uitgaande stukken 

-  

 

5. Leerlingraad 



Iris heeft niks doorgegeven, Coby gaat navragen of er inderdaad ook niks is gebeurd. 

De uitslagen van de leerling peiling zou een mooi punt zijn voor de llr om op te pakken en mee te 

denken over een verbeterplan. 

Vanaf volgend jaar moet er meer structuur in de llr komen, zie jaarplan. 

 

6. Terugkoppeling Regioraad / GMR 

Er zijn geen nieuwe GMR notulen online gekomen. Binnenkort wordt er weer vergaderd. 

 

7. Mededelingen directie 

NPO plan is klaar (bijlage jaarplan) en heeft de instemming van PMR. 1 juni moest dat plan bij 

bestuur binnen zijn. Minder geld (500 per lln ipv 700 en aanvankelijk geen extra middelen door 

afroming zoals in 2021) Gelukkig nu wel. Zo komen we dit laatste jaar op 880 per leerling en dat 

hebben we ook nodig. Zie overzicht in NPO plan van de aanstellingen. Die medewerkers worden per 

1-8-22 opnieuw aangesteld op projectbasis tot 31-7 2023. (Laatste jaar van NPO!!!) 

Eén van de medewerkers willen we 3 uur per week als eventmanager aanstellen op projectbasis. 

Deze medewerker organiseert samen met de OV schoolfoto, Schoolreis, boekenweek, sint, kerst, 

lentefeest, koningsspelen en zomerfeest. (Juffen feest is per klas.) Het team zorgt dat bij grote 

feesten als sint en kerst bv ook een teamlid mede-organiseert. We denken dat dit werkdruk 

verlagend werkt voor de leerkrachten. Kijken hoe dit bevalt het komende schooljaar. Evt. is dat 

volgend jaar te financieren vanuit Werkdruk, want dat besteden we nog niet volledig. zie hieronder 

Werkdrukmiddelen: Plan dient voor 8 juli gereed te zijn. 14.500 nodig voor detachering personeel SK 

Nissewaard. Nog ongeveer 2500,- te besteden. Voorlopig reserveren voor inzet van de 

eventmanager.   

Op 30 juni is er een externe auditeur die onze school en de kwaliteitszorg beoordeelt als opmaat 

voor het proces ‘naar Goed’ bij de inspectie. De auditeur komt van de CED Rotterdam. Dat is de enige 

beschikbare dag. Programma is nog niet bekend.  

Bij het jaarplan en schoolgids hoort een jaarrooster. Dat is in concept klaar.  

 

Opmerkingen schoolgids: 

- Schoolgids pag 4 voorzitter MR - aangepast 

- Koningsdag valt in de meivakantie - aangepast 
- Plusklas: dat is weer op de Markenburg? Hoe gaan de kinderen daarheen? – Nee al twee jaar 

geen plusklas markenburg meer. Bij de Plusklas van de stichting wordt ouders verzocht de lln te 
brengen naar de Ravelinde?  

- Leerlingraad: De leden komen toch alleen uit 7/8 en niet ook uit 5/6? – klopt aangepast 
- Ik mis een stukje over Parro als communicatiemiddel in het algemeen. – goede tip, toegevoegd 
- email adres is van de MR. Wie beheert die mail? –Trude zou dit moeten doen als secretaris. 

inlogcodes (Actie Ger). Patricia heeft toegang, discussie over wenselijkheid daarvan (Actie 
Trude) 

 



 

 

8. Formatie 

Meerscholen directeuren: Ger Heijden en Patricia van der Toorn 

Intern begeleider:  Jacqueline Konings (Per schooljaar 22-23 wordt de IB’er  

kwaliteitscoördinator genoemd. Waar IB’er of intern begeleider staat, wordt 

de kwaliteitscoördinator bedoeld) 

Leerkracht groep 1-2:     Christine Hogendijk, Mieke Klumpert op woensdag 

Leerkracht groep 3-4: Coby Piket 

Leerkracht groep 5-6: Iris Talboom en Barbara van der Vaart-Griffioen (wo osv) 

Leerkracht groep 7-8:  Rianne Hopman,  Daniek Bruil op vrijdag 

Conciërge:   Jolanda Hertogh  

Extra leerkracht (1 dag/week): Carla Vermaat in formatie  

 

9. Jaarverslag 

- Blz 3 wanneer zijn de 4 jaar begonnen, 2018? – ja, per 1 aug 2024 komt er een nieuw 

meerjarenplan. 

- Blz 24: sociale veiligheid; is pesten een schoolbreed punt of alleen in de hogere klassen? – Dit 

komt uit de evaluatie die de kinderen zelf hebben ingevuld, dus de hogere klassen.  

- Blz 25: er staan nog een protocol open: gescheiden ouders. Die is van MR naar Team gegaan maar 

nog niet terug voor akkoord. – wordt begin volgend schooljaar in de team vergadering besproken. 

- Blz 26: binding met de buurt: schoolplein openhouden in de vakantie een optie? – lastig, dan 

moeten er wel mensen het hek open/sluiten en iemand als verantwoordelijke worden 

aangewezen. 

- Blz 26: binding met de buurt: Ouder/peutergroep? – er wordt aan gewerkt om dit weer op te 

starten. Verwacht wordt dat de behoefte lager is door de peuterplusgroep. 

 

10. Jaarplan 

- Blz 5: 1 jaar (2 jaar) minder leerlingen is nog geen echte trend. 

- Blz 23: huisvesting: ventilatie vs verwarming: alles goed nu? Red te ketel het? Klasinrichting ivm Ll 

in de kou? – Er valt niet veel meer te optimaliseren. lokaal ¾ blijft lastig door het ontbreken van 

ramen in de rok. Kinderen nemen vesten mee. Evnt ook in het speellokaal meten om te 

voorkomen dat er overdreven veel geventileerd wordt.  

- NPO: 'Woordenschat Streefdoelen gehaald in groep 3 t/m 7. Groep 8 haalt de streefnorm niet. Wel 

te weinig groei in groep 4 en 5. We zien de opbrengst zakken, terwijl we veel aandacht aan 

woordenschat besteden. We toetsen niet meer methode onafhankelijk vanaf nu op dit vakgebied.'  

Betekent dit dat de Cito woordenschat vanaf nu niet meer afgenomen gaat worden? Ik vraag me 

af waarom, als de opbrengsten zakken, kan ik me voorstellen het juist goed in de gaten te willen 



houden d.m.v. een methode onafhankelijke toets? - De toets levert geen enkele meerwaarde, we 

besteden heel veel aandacht aan woordenschat en dat komt niet terug in de resultaten. We zijn 

tegenstanders van training voor de test. De inhoud van de toets levert ons geen enkele aanwijzing 

op waarmee we ons onderwijs kunnen verbeteren.  

11. Jaarverslag MR 2021/2022 

Goedgekeurd, in huisstijl zetten. 

 

14. Acties 

Wie/ Wat Uit vergadering gereed 

Trude Jaarverslag MR* 07/02/2022 Einde schooljaar 

Trude Contact met Edumare 

over toegang email 

14/06/2022  

Ger Inlog email doorgeven 14/06/2022  

 Procotol gescheiden 

ouders afronden 

14/06/2022 Eerste MR vergadering 

nieuwe schooljaar 

 

15. Overdracht voorzitterschap 

Stefan draagt het voorzitterschap over aan Wendy 

 

16. Rondvraag 

-  

 

17. Sluiting 

De vergadering wordt door de nieuwe voorzitter gesloten. 


