
Notulen MR vergadering donderdag 3 juni 2021 

 

 

1. NPO – schoolondersteuningsplan  

De directeur licht het plan toe.  

Schoolscan om te bepalen hoe het gaat in de groepen. 

Op een nader te bepalen datum wordt het plan toegelicht. 

De plannen moeten door de MR goedgekeurd worden. 

De directeur licht nog toe hoe de schoolscan er uit zien. 

 

Het geld wat we krijgen kunnen we in principe niemand voor aannemen, omdat we dan 

verplichtingen aan iemand hebben. 

Doordat Margreet met pensioen gaat is er bij ons de mogelijkheid om wel iemand aan te nemen, 

waar we dan verplichtingen aan hebben. 

 

Toelichting: de bijlage NPO financiën toe. 

 

De pMR heeft instemming gegeven 

En een voorlopige instemming NPO financiën 

 

2. Formatie c.q. vacature  

 

De bijlage Formatie 2021-2022 wordt toegelicht. 

De groepsindeling is hoogstwaarschijnlijk zoals de laatste tabel weergeeft in de bijlage. 

Deze kan nog niet naar buiten i.v.m. de laatste puntjes op de i. 

Ib’er (0nderbouw) is t/m januari geheel buiten de groep voor Interne Begeleiding. 

Er is ook iemand gevonden voor de vacature van groep 7. 

Er moet binnen het team ook nog worden gekeken naar een conciërge. 

De conciërge gaat in januari met pensioen, de voorkeur is om dan iemand aan te nemen voor halve 

dagen die ook ondersteunende taken kan vervullen. 

 

3. Vakantierooster/studiedagen  

Ben bespreekt de bijlage van het vakantierooster. 

 

Er wordt akkoord gegeven op het vakantierooster. 

 

4. De stand van zaken m.b.t. Burgerschap  

Vanaf 1 augustus moet er een beleidsplan Burgerschap zijn, waar we mee moeten gaan werken. 

Er moet nog goed gekeken worden welke activiteiten we gaan borgen. 

Er komt een jaaroverzicht met de activiteiten 

Elke groep weet volgend jaar weke activiteiten er aangeboden gaan worden 

Voorbeelden zijn kinderpostzegels, leerling raad, PBS en scheiden van afval. 

Het beleidsplan wordt verder geschreven en volgend jaar nog besproken en voor akkoord in de MR. 

 

 

5. Gezonde voeding  



We hebben voor volgend jaar 3 speerpunten. 

 Er komen 2 fruitdagen bij. 

 Er wordt bij voorkeur water gedronken op school. 

 De ouders worden geïnformeerd over gezonde traktaties en tussendoortjes.  

 

De vraag is hoe we draagvlak gaan creëren bij de ouders en vanaf wanneer we dit in willen laten 

gaan, bijvoorbeeld tijdens een actieweek of tijdens de kennismakingsdag. 

De vraag is of we een kleine enquête uit kunnen doen naar het draagvlak bij ouders. 

 

6. IEP-toets/ afscheid groep 8  

Leerkracht groep 8 licht het schoolrapport van de IEP-toets toe. 

De groep heeft erg goed gescoord. 

De niveaus die geadviseerd waren zijn ook bevestigd door deze toets. 

Op taal- en leesgebied hebben we de streefdoelen gehaald. 

Ook bij rekenen hebben alle kinderen, op een na, hun streefniveau gehaald. 

Op elk onderdeel wordt ook beter gescoord dan het landelijk gemiddelde. 

 

Afscheid groep 8 

 

Er wordt in de voorlaatste week een nacht gekampeerd in de Merwelanden bij Stayokay. 

Van maandag 5 juli op dinsdag 6 juli. 

Aansluitend gaan de kinderen kanovaren in de Biesbosch en woensdag 14 juli gaat de groep laser 

gamen.  

De afscheidsavond is verzet naar dinsdag 13 juli. 

 

7. GMR 

 

Instemming is verleend aan;  

Inzet subsidiegelden 

OPOPS Academy 

Inzet bestemmingreserve 

Nieuwe klokkenluidersregeling 

Integriteitscode 

Vrijwillige ouderbijdrage 

 

Nieuw lid oudergeleding; Leilinde 

 

Rondvraag 

 Zomerfeest 9 juni vanuit een initiatief van OR, er wordt een kunst carrousel aangeboden 

vanuit het kunstmenu van ToBE. Het wordt een feestelijke dag met een springkussen of 

stormbaan en een verzorgde lunch. Groepen worden wel in de cohorten gehouden 

 Er hangt een schaduwdoek boven de zandbak op het kleuterplein, aangeboden door het 

kankerfonds, er moet nog wel een tegenprestatie worden geleverd, bijvoorbeeld in de vorm 

van een sponsorloop. 

 Op dit moment wordt op het kleuterplein ook een buiten speelplek met loopbrug voor de 

kleuters en peuters gerealiseerd vanuit een klein budget wan Wasko   

 De directeur heeft een offerte aangevraagd om Platanen op het kleuterplein te planten. 



 Zelftesten zijn binnen 

 Raad van Toezicht; er kot ook een check op Burgerschap, bijvoorbeeld via een enquête. 

 

 

 

 

 

 


