
MR notulen 26 oktober 2021

Aanwezig: Tamara, Roco, Babette, Frank, Myra, Noemie, Annabel, Arie Wim
Afwezig: Remke

● Opening:
Noémie is het nieuwe lid van de MR vanuit het team. De ouders stellen zich voor.

● Notulen:
De notulen zijn goedgekeurd. Tamara vraagt hoe het gaat met Snappet? Myra en
Annabel vertellen hun ervaringen tot nu toe.

● Schoonmaak:
Leerkrachten geven al jaren aan dat de schoonmaak onvoldoende is. Het bestuur
heeft een bovenschools contract afgesloten. Hoe kunnen we hier mee omgaan?
Innoord heeft als stichting zijnde het bronzen pakket ingekocht. Arie Wim kan meer
geld uitgeven aan de schoonmaak. Maar waar gaat dit dan vanaf? Nu is er
bovenschools brons ingekocht, maar ze maken het nu een probleem van de scholen.
In januari hopen we meer inzicht te hebben wanneer we het geld kunnen inzetten.
We zouden ook kunnen kiezen om de toiletten overdag ook nog een keer schoon te
laten maken.

● Data vergaderingen:
De definitieve data van de vergaderingen zijn vastgesteld. De data zijn 7 dec 2021
(Foto’s maken voor het smoelenbord), 7 feb 2022, 19 april 2022, 27 juni 2022.

Arie Wim schuift aan om 20.10 uur.

● Aanvullende mededelingen:
1. De afwatering is prima, alleen raken de putten verstopt. Op het achterplein door de

hazelaar en bij de kleuters door het zand. Het rioleringsprobleem is opgelost.
2. Arie Wim heeft vandaag zijn begroting gesprek gehad. Dit heeft positief uitgepakt.

Er is voldoende geld beschikbaar. Dit komt mede door de NPO gelden. Er wordt
nu gezocht naar een onderwijsassistent voor de bovenbouw fte 1 en de
leerkrachten hebben hun wensenlijstje doorgegegeven m.b.t. ondersteunende
materialen voor in de klas zoals bijv. rekenblokken, klokjes etc.

Begroting 2020-2022:
Alles is goedgekeurd in het begrotings gesprek. We krijgen nieuw kleutermeubilair,
de nieuwe rekenmethode, en er komt een renovatie van de douches en de wc van de
gymzaal. En er is een offerte aangevraagd om te kijken of we het ‘oerwoud’ plat
kunnen gooien en daar een fietsenstalling kunnen plaatsen/laten maken. Wij kunnen
meer geld vrijmaken voor de schoonmaak.

Snappet:
Arie Wim is benieuwd naar de opbrengsten van Snappet. Leerkrachten en leerlingen
zijn enthousiast.

Blink: Door leveringsproblemen zijn wij deze week, na de herfstvakantie, pas gestart
met de methode. Werkgroep bibliotheek kijkt samen of zij boeken aan kunnen



schaffen voor de bibliotheek rondom de thema’s van Blink lezen, omdat de kinderen
een leesdossier moeten opbouwen met boeken uit de bieb. Hier wordt aan gewerkt.

Jaarplan:
Volgend jaar gaan we naar 22 groepen. Dit past in de formatie.
De teldatum gaat naar 1 februari i.p.v. 1 oktober. Financieel komen we dan beter uit.

Ouderinitiatieven:
Wordt de ouderparticipatie weer opgepakt? Denk aan bijv. flitsen door ouders, tafels
oefenen etc. Wij als leerkrachten denken dat we eerst af moeten wachten hoe de
corona maatregelen verder gaan lopen.

Zorgen omtrent onderwijs/maatschappelijke ontwikkelingen :

Als we kijken naar de beginsituatie hoe kinderen binnen komen, dan merken wij dat
er een aantal punten veranderen. Hier maken wij ons zorgen over.

1. Taalontwikkeling => kinderen komen binnen met taalachterstanden. De
taalontwikkeling van kinderen gaat achteruit.

2. Motorische ontwikkeling => de motorische ontwikkeling gaat achteruit. Veel
kinderen zitten veel op tablets, waardoor de motorische vaardigheden
achteruit hollen.

3. Opvoedingsproblematiek => veel ouders zijn handelingsverlegen qua
opvoeding.

BOA’s:
Het verkeer loopt nu goed, maar het is nog niet donker of regenachtig geweest. Arie
Wim heeft contact met de politie hierover. Wij zouden BOA’s opleidingsplaats
worden, maar dit gaat niet door. Wij zijn flink aan het handhaven wat betreft fietsen
op het plein etc. Wij moeten weer fietsverlichtingscontrole doen en een op “ voeten-
en fietsen” naar school week.

Rondvraag:
● De info rondom de hoedenparade, Artis en de data van studiedagen etc, mag

eerder gemeld worden. Ouders ervaren het nu als kort dag. Kunnen er in de
nieuwsbrief wat vaste items komen?

To do:

● Annabel mailt de notulen naar Maite voor op de site.
● Annabel vraagt Maite de data van de notulen aan te passen in de agenda.
● Tamara neemt contact op met Michel i.v.m. het herschrijven van de schoolgids.
● Tamara neemt contact met de werkgroep Vreedzame School op i.v.m. contact met de

leerlingenraad.
● Arie Wim mailt de goede oplegger. Arie Wim heeft een akkoord nodig op het NPO

plan en de NPO gelden moeten steeds terugkomen op de agenda.


