
Notulen MR-vergadering 01-09-2020  
Tijd: 19.00uur 
Plaats: middenruimte 
 
Aanwezig 
Directie: Annemarie Lange  
Teamgeleding: Christel van Lierop, Marije Vermeren (notuliste) en Irma Koole (voorzitter)  
Oudergeleding: Carli du Pont, Marko Woldberg, Shirley Karsdorp, Sonja Oudendijk en Dina Molina 
 
Afwezig 
Teamgeleding: Cora van Velsen (met berichtgeving) 
Oudergeleding: Claudia Cicchello (met berichtgeving) 
 
Opening en welkom 
Extra welkom aan de (nieuwe) ouders en voorstelronde. 
 
Notulen vorige vergadering 
De vertrouwenspersonen zijn Ilona de Bruijn (leerkracht), Maaike Monsees (gedragsdeskundige) en 
Louise Straub (onderwijsassistent). Een vertrouwenspersoon is er voor zowel de leerkracht als de 
leerling. 
 
Mededelingen directie 
De school volgt de gegeven richtlijnen van het RIVM/het bestuur. Het bestuur denkt opnieuw na over 
thuisonderwijs (indien nodig). Zowel het bestuur als school stellen protocollen op over o.a. hoe te 
handelen bij het hebben van Corona en Corona-achtige verschijnselen om zo afstemming tussen de 
scholen te krijgen. Er worden meer testen bij werknemers gedaan. Dit vraagt om flexibiliteit van de 
organisatie i.v.m. afwezigheid van leerkrachten. De stichting is bezig met het onderzoeken hoe/waar 
werknemers sneller te laten testen. N.B. Dit kan inmiddels. 
 
Op didactische gebied zijn we bezig met het implementeren van een nieuwe leesmethode voor zowel 
technisch als begrijpend lezen.  
De school wil toe naar zelfsturende units met eigen verantwoordelijkheden. De domeinen worden 
ondersteund door Fenom.  
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage dat geïncasseerd wordt is minimaal. De ouderbijdrage blijft vrijwillig en leerlingen 
mogen niet buitengesloten worden van activiteiten. De ouderbijdrage mag niet meer opgedeeld 
worden in een bijdrage voor activiteiten en schoolreis (€25,- + €30,- = €55,-). 
Ideeën voor meer inkomsten:  
-Keuze maken uit huidige activiteiten 
- Inzetten geldbuis per unit 

 Actie: onbekend 
-Aanvullende sponsoractiviteiten zoals de pennenactie of verkoop van (kerst)werkjes van de 
leerlingen 

 Domein activiteiten wordt gevraagd hoe zij hier tegenover staan. 



-Sponsering 
-Betaling (indien mogelijk) via tikkie  
-Betaling via automatisch incasso 

 Actie: Annemarie vraagt naar de mogelijkheden bij Erik (administratie). 
-Betaling in termijnen 
-Betalingsregeling 
-Meer bekendheid over besteding gelden bijv. tijdens een verbindingsgesprek 
Er moet nagedacht worden over de besteding van het geld als activiteiten niet doorgaan.  
De ouderbijdrage voor specifiek schoolkamp (€100,-) wordt nagenoeg volledig geïncasseerd. 
 

Formatie 
De bezetting is rond. Het streven is dat bij voldoende bezetting er ook weer door leerlingen onder 
begeleiding van een leerkracht gekookt gaat worden. 
De nieuwe ‘functie’ unitcoördinator (UCO-er) past binnen de nieuwe organisatiestructuur. Hun 
takenpakket  zal (nog een keer) gedeeld worden met het team. 

 Actie: directie neemt takenpakket UCO-er op in de team update. 
In februari 2021 wordt de ‘functie’ geëvalueerd. Bij positieve bevindingen wordt de UCO-er een 
officiële functie.    
 
Gebouw 
Bij de start van dit schooljaar is het gebouw geïnspecteerd op o.a. ventilatie. In oktober 2020 volgt 
hiervan een rapport. In september wordt het installatiesysteem sowieso gereinigd. 
Vanuit gemeentebudget is er nieuw tapijt en eerder zonwering geplaatst.  
Meubilair wordt nog niet vervangen en alleen bij tekort aangeschaft. 
 
MR 
Er is vorig schooljaar €500,- uitgegeven door de MR. Het is onbekend door wie/aan wat. 

 Actie: Annemarie vraagt bij de afdeling financiën om verduidelijking. 
Hoe lang blijven de notulen van de MR op de website staan? 
Wie maakt het jaarverslag van de MR? 
 
Vergaderdata MR schooljaar 2020-2021 
Dinsdag 27 oktober 19.00uur (notulen 09-11-2020 op website) 
Dinsdag  8 december 19.00uur (notulen 17-12-2020 op website) 
Dinsdag 9 februari 19.00uur (notulen 19-02-2020 op website) 
Donderdag 15 april 19.00uur (notulen 23-04-2020 op website) 
Dinsdag 15 juni 19.00uur (notulen 28-07-2020 op website) 
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