
NOTULEN MR maandag 9 november 2022  

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

Afwezig: Ger 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 19.30 h geopend. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Goedgekeurd na verbeteren van 2 kleine foutjes. 

 

3. Ingekomen stukken 

School Ondersteunings Profiel, agendapunt 10 

Email Patricia over subsidieaanvraag basisvaardigheden 23 september. 

 

4. Uitgaande stukken 

-  

 

5. Leerlingraad 

De leerlingraad is enthousiast begonnen, dinsdag 8 november is de volgende vergadering. De 

leerlingen hebben een ideeënbus geopperd. De MR stelt voor dat ze af en toe bij de klassen langs 

kunnen gaan.  

Een thema waarover de leerlingraad misschien kan nadenken is duurzaamheid en energieverbruik op 

school. Bijv. Hoe zorg je dat iedereen netjes de lamp op de wc uitdoet, of ramen dicht aan het einde 

van de lesdag.  

 

Het leerling congres is in februari, dat is voor de leerlingraden van Edumare. 

 

6. Terugkoppeling Regioraad / GMR 

Er zijn geen nieuwe GMR notulen online gekomen.  

Wendy gaat informeren of het iets voor haar is om zitting te nemen in de Regioraad. 

(vergaderingen zijn 29 nov, 10 jan, 16 mei) 

 



7. Mededelingen directie 

Er is een themabijeenkomst GMR geweest op 27/9 met al thema “zelfde kans om me te doen” over 

de vrijwillige ouderbijdrage. Er wordt input gevraagd van de oudergeleding van de MR, de vragen 

staat in het verslag van de bijeenkomst. Volgende vergadering bespreken. 

De inspectie heeft een voorlopige datum geprikt voor het schoolbezoek in het traject naar goed: 19 

december. 

De begrotingsgesprekken lopen nog. Dit is het laatste jaar met het NPO geld. Regulier heeft de 

Vliegerdt recht op geld voor 2,8 klassen. Met de kleine scholen toeslag kunnen we 4 klassen maken. 

Zonder het NPO geld is alle extra ondersteuning die we nu hebben niet meer te financieren.  

Helaas zijn we uitgeloot voor de subsidie basisvaardigheden. Het plan mag nog wel worden 

ingediend bij het bestuur. 

 

 

8. Veiligsheidsplan: Procotol gescheiden ouders 

Het protocol is goedgekeurd in de Teamvergadering, het is nu definitief.  

Alle protocollen van het veiligheidsplan zijn nu af. 

 

9. Parro 

Uitkomst teamvergadering: het streven is om wekelijks een berichtje op Parro te plaatsten, liefst 

over een leerzaam iets. 

De MR vind dat de nieuwbrieven altijd (ook) op Parro horen te komen. 

 

10. SOP Schoolrapport. 

Dit document is al een paar jaar niet gezien door de MR. 

Het doel van het document is aan (potentiële) ouders te laten zien wat je als school wel of niet kunt 

bieden. 

Blz 4: Wat wordt bedoeld met ondersteunende rol ICT? 

Met name over het thuis faciliteren van schoolwerk of digitaal lesgeven. ICT als middel, hoe precies is 

moet nog blijken. Er wordt iig niet alleen de inzet van Snappet met bedoeld. 

Blz 5: Het percentage leerlingen uit een gezin met relatief laag inkomen is van 23% in het vorige 

document naar 50% nu gegaan. Hoe kan dit? 

Patricia gaat het uitzoeken. Het gewicht gaat nu per school en niet meer op leerling niveau. 



Blz 5: Sommige kinderen kiezen nu voor onze school vanwege de kleine klassen. Hoe zit dit qua 

grenzen aan ondersteuning? 

Hele kleine klassen kunnen we niet garanderen, vandaar dat er wordt gesproken over 25 leerlingen. 

Blz 12: De link tussen bijv. plusgroep en vaktalentenklas en de namen van de voorzieningen in de 

tabellen mist.  

Blz 13: Wat zijn deze negen profielen? 

Dat zit in de zaakvakken Natuur & Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. 

Blz 17: Tabel aanpassen, de percentages kloppen niet meer. Samenwerking met ouders is van 

voldoende naar goed gegaan. 

Blz 19: Waar passen de ouders in de ondersteuningsroute? 

Input van ouders valt onder data. 

Blz 20: Hier lijkt het alsof het gehele ondersteuningsteam (zorgteam) altijd samenkomt. In de 

schoolgids is het anders opgeschreven. 

 

11. Acties 

Wie/ Wat Uit vergadering gereed 

 Procotol gescheiden 

ouders afronden 

14/06/2022 Eerste MR vergadering 

nieuwe schooljaar 

Wendy / Trude Stukje voor de 

nieuwsbrief 

20/09/2022 Nieuwsbrief november 

Wendy Informeren naar 

regioraad 

07/11/2022  

allen Vragen ouderbijdrage 07/11/2022 13/12/2022 

    

 

 

12. Rondvraag 

Trude heeft een aantal vragen: 

- Stookkosten: valt mee, we hebben nog een relatief gunstig contract via het bestuur. 

- Mobiele telefoons leerlingen: er is geen echt beleid voor maar onder schooltijd mag er iig 

niet op gekeken worden. Pokemon kaarten ruilen ed mag ook niet in de pauzes. 

- Ouderavond: geven we niet meer ivm weinig animo. De kennismakingsgesprekken zijn 

belangrijker geworden.  

- Corona niveau: Het lijkt rustig op school qua besmettingen. Geen verhoogd niveau. 

 

13. Sluiting 

De vergadering wordt rond half negen gesloten. 


