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Afwezig     

 

Opening en agenda 

- 

Mededelingen 

- De MR foto op de website van school is verouderd. We zorgen voor een nieuwe 

foto. 

Ingekomen post 

Er is geen recent ingekomen post.  

Notulen 28 januari 

We stellen deze definitief vast. Tessa zorgt dat ze op de site komen. 

Verslag vergadering MR voorzitters en GMR 18-03 

Iris is hierbij online aanwezig geweest. Er is o.a. gesproken over thuisonderwijs met als 

doel om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Idee is om 2 x per jaar bijeen te komen 

om ervaringen te blijven delen. 

Ingekomen post contactmomenten thuisonderwijs 

We hebben de afgelopen periode 10 mails ontvangen. Van deze 10 mails waren er 2 die 

we expliciet hebben opgepakt. 1 mail met als onderwerp het HB onderwijs op school en 1 

mail ging over de contactmomenten tijdens het thuisonderwijs. Beide zaken zullen met 

Marieke worden besproken. Terugkoppeling en eventuele vervolgacties zullen besproken 

worden tijdens de volgende MR vergadering. 

Van de overige 8 mails zijn de antwoorden gebundeld en beantwoord in de MR 

nieuwsbrief van (datum) j.l.  

Ingekomen post HB onderwijs 

Zie agendapunt hierboven beschreven. 

KMR (kinderMR) 

School wil graag een KinderMR oprichten om de kinderen meer democratisch te 

betrekken bij school. Dit is een van de doelen van school opgesteld door het OT 

(Ontwikkel Team) Kunst, Cultuur en Burgerschap. Vanuit het team is Johan op dit 

moment bezig met het oprichten en organiseren van een KMR. De MR vindt dit een leuk 

initiatief en Wendy sluit zich vanuit de MR oudergelding graag aan. 

 



 

 

 

Mededelingen vanuit directie: 

- De oplevering van de verbouwing staat gepland op 23 april. Marieke is bezig om 

hier een feestelijke (Corona-proof) opening voor te organiseren. 

- 31 mei en 1 juni: heeft het team een studie-2-daagse met als onderwerp het 

vernieuwen van de visie/missie. 

- Personeel; zieken: het is erg lastig om inval te organiseren i.v.m. alle corona-

maatregelen. Marieke doet haar best om dit zo goed mogelijk te organiseren, 

maar het is nogal een uitdaging. Ze ontkomt er niet aan dat er in die situatie 

klassen zijn die thuis moeten blijven. Wel wordt er onderwijs op afstand 

georganiseerd. 

Verbouwing: 

Verbouwing zit in de eindfase. Marieke vraagt mee te denken hoe we ouders kunnen 

betrekken bij de opening van de vernieuwde school. Er worden suggesties gegeven over 

een live-verbinding/vlog van de opening die ouders kunnen volgen. 

Begroting (materieel) 

Marieke licht de begroting toe. 

Ingekomen post HB onderwijs + HB onderwijsplan 

Er wordt een intensieve samenwerking aangegaan met De Spits met een overkoepelende 

coördinator. HB krijgt nu een eigen begroting. 

Aanmeldingspocedure 

De aanmeldingsprocedure was niet helder genoeg. Marieke en Marijn hebben gekeken 

naar een verbeterd instroombeleid om dit proces beter te organiseren. Op dit moment 

krijgt school meer dan genoeg aanmeldingen.  

Er komt in de stad Utrecht een nieuw aanmeld systeem. Om daar vast op vooruit te 

lopen is er samen met de scholen in Leidsche Rijn afgesproken dat ouders hun kind pas 

met 3 jaar mogen aanmelden. De vroegere vooraanmeldingen gelden niet meer, dat 

worden nu interesselijsten genoemd. Aan deze interesselijsten kunnen geen rechten 

worden verleend. 

 

Per kwartaal zal school ongeveer 15 nieuwe kinderen aannemen. Dit is inclusief broertjes 

en zusjes. Volgende week 1 april gaat er voor het eerst geloot worden. Hier zal Remco bij 

aanwezig zijn.  

 

Actielijst en spaarlijst bespreken 

Zie bijwerkte actielijst en spaarlijst. 

Rondvraag 

- Marieke deelt mede dat er een ouder/leerling/medewerkers-

tevredenheidsonderzoek komt. 

- Anouk: hoe zat het met de wijzigingen van de pauzetijden? Marieke vult aan dat 

dit een punt de agenda zal zijn in de eerstvolgende MT vergadering. Hier zullen 

we in de volgende MR vergadering over worden bijgepraat. 



 

 

- Iris; geeft aan graag wat MR taken te willen delen. Is er iemand die de rol van 

secretaris op zich wil nemen? We nemen dit punt mee naar de volgende 

vergadering. 

 

 

Actiepunt/agenda MR Wie  Status  

Mailbox twee keer per week checken en 

ontvangstbevestiging sturen als er een email is.  

Tessa  doorlopend  

MR Jaarplan op site plaatsen Tessa gedaan 

Tessa beantwoordt 2 mails aan ouders Tessa gedaan 

Voorstel maken om vragen en opmerkingen van 

ouders te verzamelen 

Remco gedaan 

Feedback geven op voorstel Remco allemaal gedaan 

Prijsopgave aanvragen voor spatscherm Wendy gedaan 

Vervolgactie ingekomen mail HB onderwijs Wendy/Marieke  

Stappenplan thuisonderwijs afstemmen met 

Marieke 

Tessa  

Nieuwsbrief MR opzet maken, delen met Iris 

Streven uitdoen voor meivakantie 

Anne Marie en 

Anouk 

 

Foto MR delen met Remco allen  

Punt KMR terugkoppelen naar Johan Anouk  

 

 

Spaarlijst agendapunten komende MR vergaderingen  

Datum 

vergadering  

Agendapunten  Ouders  Personeel  

25 Maart Begroting (materieel)  Advies  Advies  

 Inzet werkdruk gelden   

20 Mei Vakantierooster en onderwijstijd 

Pauzetijden (status) 

Instemming Advies 

 Begroting (formatie) Advies Advies 

 Formatieplan  Advies  Instemming  

 Taakbeleid Advies Instemming 

 Indeling klassen/medewerkers  Informatief  Informatief  

 Taak secretaris Instemming Informatief 



 

 

 Evaluatie vergadermomenten MR Instemming Instemming 

 1Juli Jaarverslag MR  Procedure MR  Procedure MR  

 Vaststellen MR-functies en vergaderdata 

komend schooljaar 

Procedure MR  Procedure MR  

 Schoolgids  Instemming  Instemming  

 Jaarplan school  Instemming Instemming  

 Speerpunten schoolbeleid komend 

schooljaar 

Ter 

kennisname 

Ter 

kennisname 

 Evaluatie afgelopen schooljaar n.v.t. n.v.t. 

 Verkiezingen personeelsgeleding MR 

(indien van toepassing) 

n.v.t. n.v.t. 

 Verkiezingen oudergeleding MR (indien 

van toepassing) 

n.v.t. n.v.t. 

    

    

 


