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Notulen MR vergadering 15 december 2022 
Aanwezig: Femke, Yvonne, Nicol, Joey, Adri (via Teams), Diny 
Afwezig m.k.g.: Anne 
 
1. Opening 
2. Mededelingen voorzitter 
- Terugblik op de scholing: zie punt 13 
- Femke is naar de bijeenkomst: Op weg naar het koersplan geweest. Terugkoppeling 
hierover zal in het tweede deel van deze vergadering volgen. 
3. Notulen MR vergadering 28 september 2022 
Schoolgids: deze zou door Yvonne doorgestuurd worden nadat de aanpassingen gedaan 
werden. Er was slechts 1 kleine aanpassing die nu moest, de overige aanpassingen worden 
meegenomen in de schoolgids voor het nieuwe schooljaar.  De schoolgids 2022-2023 is op 
de website van de school geplaatst. Het is niet meer nodig om die rond te mailen. 
Communicatie GMR-MR: Dit was een zinvolle avond. Huisvesting bleek op meerdere scholen 
een probleem. Door de financiële situatie van de gemeente is onze school voorlopig nog 
niet aan de beurt. 
T.a.v. de aktielijst: 
Vergaderdata: Jeroen zal op 19 januari aansluiten bij onze vergadering. In het tweede deel 
van vandaag bespreken welke punten we hiervoor agenderen. 
Werkverdelingsplan 2022-2023: Yvonne heeft gemaild. Op 19 december gaat ze hierover in 
gesprek met PMR. 
Waar moeten we zijn voor Arbo vragen: Als eerste bij Yvonne, en indien nodig bij de externe 
vertrouwenspersoon. In de schoolgids staan de gegevens gemeld.  
RI&E is weer in 2024, maar ook nadat veranderingen in het gebouw hebben 
plaatsgevonden. Hiervoor zal ook een MR lid gevraagd worden aan te sluiten. 
4. Mededelingen Yvonne 
Schooltijden-lunchpauze 
We komen structureel mensen te kort voor de begeleiding van de groepen tijdens de lunch. 
Leerkrachten hebben recht op een half uur pauze en kunnen daarom niet ingezet worden. 
Van dit halve uur blijft sowieso vaak maar 20 minuten over. Soms wordt door leerkrachten 
zelf de overblijf mee opgelost, ten koste van de eigen pauze. Dit gebeurd echter te vaak. 
Hoe zouden we het anders kunnen organiseren? Als de middagpauze verlengd wordt tot 45 
minuten, zou de leerkracht eerst een kwartier in de klas met de kinderen kunnen eten, 
waarna de kinderen een half uur buiten spelen onder begeleiding van ouders. Leerkrachten 
hebben dan hun half uur pauze. Dit zou dan wel beteken dat de eindtijd op de middag met 
een kwartier op zou schuiven. Deze optie is niet wenselijk omdat dan het hele schooltijden 
verhaal opnieuw moet. 
Joey vertelt over de aanwezigheid van een databank voor vrijwilligers. Mogelijk dat daaruit 
mensen beschikbaar zijn om te begeleiden. Joey geeft de gegevens van deze databank door 
aan Yvonne zodat zij verder onderzoek kan doen. 
Aan vrijwilligers is steeds lastiger te komen. Dit punt komt voorlopig terug op de agenda. 
Verbouwing 
OCS heeft veel offertes gemaakt die in actie omgezet moeten worden: 
- plafonds 
- vloeren 
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- keukens 
- buiten zonwering 
Het meubilair moet vervangen worden, maar hiervoor zijn we afhankelijk van Leerrijk 
De personeelstoiletten en de vloertjes in 1-2-3 worden gerenoveerd. 
Noodlokalen  
Tegen de zomervakantie worden deze gesloopt en zullen er semipermanente gebouwen 
worden geplaatst. De gemeente gaat eraan meewerken. KMB wordt de eigenaar van de 
gebouwen. Er wordt verder ingestoken op samenwerking met KMB zodat er een 
doorgaande lijn is. Dat betekent dat ook gezamenlijk gebruik gemaakt kan worden van een 
ruimte. Er zal ook dagopvang voor 0-4 jarige komen. 
5. Werkverdelingsplan 2022-2023 
PMR en Yvonne gaan dit dinsdag 19 december bespreken. 
6. Schooljaarverslag 2021-2022 
Dit punt wordt in de jaarkalender verplaatst naar september. Dit wordt namelijk 
voorafgaand aan het schooljaarplan besproken. Resultaten worden meegenomen in het 
nieuwe schooljaarplan. 
7. Bespreekpuntenlijst september 2022 
Overblijven: organisatie en bekostiging:  
Er is een vrijwilligers tekort. Betalen via Schoolkassa is gemakkelijker. In februari zal het 
verzoek naar ouders gaan om €40 te betalen voor de lunchpauze.  
Schoonmaak: Onlangs is een extra controle geweest. CSU was hiervan op de hoogte en 
heeft daags van te voren extra mensen aan het werk gezet. De schoonmaak van het sanitair 
was verbeterd maar nog steeds onvoldoende, de rest was voldoende. CSU is nu officieel in 
gebreke gesteld. Er wordt nu ingezet om te gaan werken volgens het programma van eisen.  
 
Hierna verlaat Yvonne de vergadering. 
 
8. Ingekomen stukken 
Team:  
- notulen studiedag 23 september 2022: - 
- notulen studiemiddag 3 oktober 2022:  
Hier was met OMR onduidelijkheid over wat er met signalering bedoeld werd. Er werd 
gedacht dat het over signalering van leer/ontwikkelingsproblemen van kinderen ging. 
Deze notulen waren daarom voor hen niet goed te volgen. 
- teaminfo: Handle with care:- 
OV: 
- Notulen OV vergadering 19 september 2022: - 
- OV vergadering 7 november 2022: hiervan zijn (nog) geen notulen naar MR gestuurd. 
- OV vergadering 12 december 2022: 
Adri is namens MR bij deze vergadering aanwezig geweest. Het bestuur van OV is gewijzigd. 
Het was een fijne vergadering in een goede sfeer. Twee punten die naar voren kwamen: 
* samenwerking-vrijwilligers: ook OV kampt met tekort aan vrijwilligers. Dit wordt een 
serieus probleem bij het organiseren bij activiteiten. Dit punt agenderen we voor de 
volgende vergadering. 
* Op onze vergadering van 19 januari zal een OV lid aanschuiven. 
* Sponsoring: OV verwachtte dat het bedrag van sponsoring bij de Kerstmarkt hoger uit zou 
vallen dan wat toegestaan zonder toestemming van MR. Dit blijkt echter niet het geval te 
zijn, want de verkoop op de Kerstmarkt valt niet onder sponsoring. Adri zal het convenant 
doorsturen naar OV.  
GMR: 
- notulen GMR 26 september 2022:- 
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9. Terugblik op scholing: Nazending Henk 
Henk heeft een heel pakket aan documenten toegestuurd. We maken een selectie uit wat 
ieder krijgt en wat weg kan. Documenten worden ook bewaard in MR archief. 
10. Reacties oproep gespreksonderwerken: hoe verder? 
Op onze oproep in oktober is 1 reactie gekomen. Hierin werd de onvrede over 
continurooster geuit, maar ook de gevaarlijke situatie bij de ingang naar de speelplaats voor 
de kleuters. Hier staan ouders midden op de weg te wachten, terwijl er autoverkeer door 
moet. Je zou verwachten dat volwassen mensen zich aan regels zouden houden, maar dat 
blijkt niet zo te zijn. In de nieuwsbrief is al geregeld een oproep gedaan voor aandacht voor 
de verkeersveiligheid, ook dit heeft nog niet tot gewenst resultaat geleid. Wij achten het 
niet wenselijk dat ouders op de speelplaats wachten.  
Nicol zal dit punt bij de verkeerswerkgroep inbrengen. Mogelijk dat zij ideeën hebben hoe 
we dit aan kunnen pakken. Ook de OV zou een rol kunnen spelen. 
Joey gaat contact opnemen met de ouder die reageerde om in gesprek te gaan over wat in 
MR besproken is. 
11. Jaarverslag MR 2022 
Dit verslag moet weer opgesteld worden. Op de volgende vergadering zal het concept 
gepresenteerd worden. 
Joey verzorgt het algemene gedeelte. Adri wil hem daar bij helpen. Diny maakt het overzicht 
van alle punten die besproken zijn. 
12. BVL/Arbo 
Het praktische verkeersexamen zal op 19 april 2023 plaatsvinden. 
Nicol zit niet meer in de verkeerswerkgroep. De werkgroep doet onderzoek naar een 
nieuwe verkeersmethode. 
13. Op weg naar een koersplan 
Femke is op uitnodiging van Leerrijk naar deze bijeenkomst geweest. Deze was voor alle 
belanghebbende rondom Leerrijk. Van alle MR-en van Leerrijk was zij het enige MR lid 
aanwezig. Aan de aanwezigen werd informatie gevraagd, input voor het op te stellen 
koersplan. De bijeenkomst was heel goed opgezet met een professionele aanpak. Als Jeroen 
op 19 januari aansluit bij onze vergadering zal hem om terugkoppeling gevraagd worden. 
14. Gebruik Parro 
Nicol vertelt dat directie na Kerst het gebruik van Parro wil gaan uitbreiden. MR wil dit punt 
graag bespreken op de vergadering van 19 januari. Nicol zal dit met Yvonne bespreken en 
dat de verandering dus pas na 19 januari eventueel door kan gaan. 
15. Sluiting 
 
 
Aktielijst 
Werkverdelingsplan naar PMR mailen      Diny 
Bespreking Werkverdelingsplan 19 december 15.30                                                 PMR/Yvonne 
Gegevens databank vrijwilligers delen met Yvonne     Joey 
Onderzoek naar Databank vrijwilligers      Yvonne 
Agenderen: Vrijwilligers                 Joey/Diny 
Agenderen 19 jan. 2023: management statuut     Joey/Diny 
Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 18.00      MR leden 
Convenant sponsoring naar OV sturen      Adri 
Selectie documenten nazending Henk doormailen en opslaan   Diny 
Agenda naar Jeroen versturen       Diny 
In gesprek gaan met ouder die reageerde op oproep    Joey 
Verkeersveiligheid bij Verkeerswerkgroep in brengen    Nicol 
Concept jaarverslag 2022 maken              Joey/Adri/Diny 
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Afgesproken punten op de website plaatsen     Nicol 
Agenderen 19 jan. 2023: gebruik Parro      Joey/Diny 


