
 

 

Notulen MR vergadering 6 okt 
 

1. Welkom en opening (Machteld) 

Gedicht over hoop 

 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

OR schuift vandaag aan om de verhoging van de ouderbijdrage te bespreken 

 

3. Ingekomen post (Jacoline) 

 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 

 

M.b.t. duurzaamheid; goed vinger aan de pols houden of er gedaan wordt wat ook in de 

plannen vermeld staat. In maart bekijken we dit opnieuw. 

Het schooljaar daarna moeten we dit ook aan het begin van het schooljaar bekijken. 

 

We doen een oproep op Social Schools met de vraag of er iemand is, die ons op financieel 

vlak kan helpen 

 

We kunnen het budget doorschuiven naar volgend jaar. We bewaren het voor nu, eventueel 

hebben we het later nodig voor een cursus op financieel vlak. 

 

Simone ziet het niet zitten om in de MR te komen volgend schooljaar, we moeten dus nog op 

zoek naar een nieuw teamlid. 

 

5. OR; ouderbijdrage en begroting OR (instemming) 

 

Op 5 okt gestart met de OR. Rachel is nu de voorzitter. Er zijn verschillende punten naar 

voren gekomen uit het gesprek met Rob en de OR: 

 

- T-shirts 

Deze staan nu voor 7,50 op de site. Maar het shirt kunnen we voor dit bedrag niet 

meer krijgen. De inkoop van een shirt (voor school) ligt rond de 15 euro.. 

De eerste shirts krijgen de kinderen van school.  

De OR wil per 1 januari 2023 de kosten naar 10 euro verhogen, per 1 september 

(2023-2024) naar 12,50 euro. Het schooljaar (2024-2025) naar 15 euro. De OR 

probeert met de inkoop van shirts niet boven de 15 euro te komen. 

 

- Vrijwillige ouderbijdrage 



 

 

Schooljaar (2021-2022): 27 euro. Vanuit het SPCO is besloten dat we de bijdrage 

met 1 euro moeten verhogen. Dat betekent dat we schooljaar (22-23) 28 euro gaan 

betalen. De OR doet het voorstel om de ouderbijdrage het jaar erna met 50 cent te 

verhogen, anders komen ze 600 euro te kort. De ouderbijdrage gaat vanaf schooljaar 

(2023-2024) naar 28,50. Je mag de bijdrage elk jaar met 50 cent verhogen. MR gaat 

akkoord. 

Tip gegeven aan de OR om te werken met een open tikkie?! 

 

 

6. Covid-19 sectorplan (inf) 

 

Waar komt het signaal over het scenario (de verschillende kleuren) vandaan? Overheid? 

Van wie horen we dan iets? 

Wat zijn de extra maatregelen bij kwetsbare medewerkers? 

 

7. Punten uit Directie Overleg (inf) 

 

 

8. Engels (inf) 

 

Geen bijzonderheden te melden. Er wordt gewerkt met kwaliteitskaarten. Er is ook een kaart 

voor Engels. Die wordt up to date gehouden en vervolgens worden er ontwikkelpunten 

opgesteld. 

 

9. Pestprotocol (inf) 

 

Geen bijzonderheden 

 

10. GMR-zaken (inf) 

 

Geen bijzonderheden. Machteld vraagt aan de GMR of de agenda opgestuurd kan worden 

voordat zij een vergadering hebben. 

 

11. Bespreking met Rob: (inf) 

● Info DO voor MR 

Laatste DO: 

Handboeken geactualiseerd, lang gesproken over de vergaderplanning (onderwerpen dit 

jaar). Er wordt sterk gekeken naar wat haalbaar is voor de directeuren. 



 

 

Er wordt gewerkt aan een NJT voor directeuren (voor datgene wat je moet bijdragen op 

bovenschools niveau). Op die manier kan er goed gekeken worden of er niet teveel van een 

directeur gevraagd wordt.  

De werkgroepen van bouwstenen krijgen nu ook weer ruimte om goed aan de slag te gaan. 

 

● Waar komt het signaal over het scenario (de verschillende kleuren) vandaan? Overheid? 

Van wie horen we dan iets? 

Antwoord Rob: gaat vanuit de overheid. Dan is er binnen de SPCO de coronagroep. Zij 

zetten de afspraken door naar de directeuren en dan moet je het op schoolniveau nog 

aanpassen. Na de studiedag stuurt Rob het beleid voor de Constantijn opnieuw door. Op dat 

moment staan schoolspecifieke afspraken erbij. 

 

● Invulling leerkrachten loop van het schooljaar 

Verlof Amanda loopt 30 nov af. Dan keert zij terug, tenzij zij nog niet in staat is om terug te 

keren. Of dat ze er nog een verlof aan vastkoppelt. Rob gaat met Amanda in gesprek om te 

horen of ze dan in staat is. 

Als Amanda terugkeert, gaat Rob ook met Simone in gesprek. Rob vraagt dan of Simone 

voor de groep wil/deze situatie door wil gaan. 

 

12. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 

a. Nieuwe methodes 

Volgend schooljaar nieuwe rekenmethode. De werkgroep is net gestart met het onderzoeken 

wat er op de markt is. 

b. Actieplan LeerKRACHT 

c. Wat verder ter tafel komt 

 

13. Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 

 

14. Rondvraag 

 

Afsluiting: 21.38 uur 

 

 


