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Verslag van de  MR-vergadering 
op 17-6-2021 via Teams 

 

Aanwezig: Sandra, Ingrid, Geertje, Renee, Marjolein, Fenna 

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom. Omdat Andre al klaar zit wordt punt 8, “Andre 

over de GMR”,  nu eerst  besproken   

André over de GMR 

Andre werkt op de Roelof van Wienesse en zit sinds kort in de GMR. Hij vertelt ons 

hier het een en ander over.  

Andre is door Ruurd (schoolbestuur) gevraagd om in de GMR zitting te nemen. Er zit-

ten allemaal nieuwe mensen in behalve de voorzitter. Andre zit er namens Venhuizen 

in. Wat komt er zoal langs  tijdens de GMR vergaderingen: budgetten personeel, fiet-

senplan en nog veel meer.  Soms heeft de GMR instemmingsrecht, soms niet. De 

GMR zit tussen de scholen en de MR. De MR van elke school vergadert op een andere 

dag, door tussenkomst van de GMR wil men slagvaardiger zijn.  Dit blijft lastig omdat 

er niet van elke school iemand in de GMR zit, de GMR weet dus niet wat er op de di-

verse scholen speelt. Wel is afgesproken dat scholen, waarvan niemand in de GRM zit, 

hun informatie halen (haalplicht). Er zitten nu 3 leerkrachten en 3 ouders in de GMR. 

Als er op ’t Padland dingen spelen kan Andre die meenemen naar de GMR bijeenkom-

sten.  

2. Vaststellen van de agenda 

Punt 8 is al besproken, we gaan nu door met de gewone vergadering, volgens de 

agenda.  

3. Notulen vorige MR-vergadering 

Deze worden goedgekeurd. De notulen van 19 november 2020  moeten nog steeds 

goedgekeurd worden. Fenna stuurt deze  naar alle MR leden met het verzoek ze 

goed- of af te keuren. Dan kan het snel geregeld worden en kunnen de notulen op 

de site.  

 



 

 

4. Ingekomen post 

- GMR notulen 14 april 

- Notulen OR  

 

5. Mededelingen vanuit bestuur/directie  

• 25 juni is er een schoolreisdag voor de groepen 3-4 en 5. Er volgt nog een brief 

voor de ouders.  

• 28 juni is de kleuterdag.  

Er zijn veel vragen van de ouders aan de ouders van de MR of we op schoolreisje gaan, 

omdat er nog geen informatie is geweest. Deze komt er dus aan.  

• NPO gelden (Noodprogramma Primair Onderwijs). Deze gelden zijn voor een jaar toege-

kend aan de scholen om de Corona achterstanden weg te werken. 

Er is door school een plan opgesteld, met het team, waarbij we vooral willen inzetten op  

taal/lezen en crea. Uitgewerkt betekent dit dat er voor 2 of 3 dagen per week een onder-

wijsassistent komt voor de kleuters en groep 3, verder komt meester Jos als extra leer-

kracht net als Anouk. Anouk wordt ingezet voor de kleuters en groep 3. In groep 4 komt 

ook een onderwijsassistent voor 3 dagen. Er komen dus veel extra handen.  

Verder is Ingrid bezig met het in school halen van de logopediste, er zijn veel kinderen op 

school met een taalachterstand 

Komend jaar willen we meer op het creatieve vlak gaan doen, scholing van de leerkrachten 

en een tijdelijke vakleerkracht. Verder gaan de teamleden een cursus bewegend leren vol-

gen.  

Er komt 2 keer in de week een vakleerkracht gym.  

Kyra gaat een cursus kindercoach volgen, zij is in de hele schol inzetbaar.  

De Ib’ers gaan zich verdiepen in NT2 leerlingen  

Inge gaat zich verdiepen in leesonderwijs en leesmotivatie 

De devices worden uitgebreid.  

Er zal meer ingezet worden op sport algemeen door bijvoorbeeld workshops van diverse 

sporten te organiseren.  

• Het vakantierooster 

• De formatie 

• Ingrid heeft de schoolgids met een collega besproken, die van ’t Padland is erg dik. Toch 

blijkt niet alles er in te staan. We hebben ook de maandkalender, het overlapt elkaar. Het is 

wel zo dat nieuwe ouders de schoolgids lezen voor ze hun kind aanmelden. De maandka-

lender wordt vooral voor lopende zaken gebruikt zoals: wanneer heeft mijn kind gym. 

• De school wordt in de zomervakantie geschilderd, het personeel is in de stress want alles 

moet leeg en van de muren.  



 

 

• Ingrid heeft een mail naar de nieuwe wethouder gestuurd. In de krant heeft men het over 

“de school” in Venhuizen, hiermee wordt de Jozefschool bedoelt, maar wij zijn er ook nog!!! 

Woensdag 23 juni is er een gesprek met de nieuwe wethouder en met Ruurd (schoolbe-

stuur). 

6. Nieuwe data MR vergaderingen 2021-2022 

Afgelopen jaar is er geen grote ouderavond geweest. Voor komend schooljaar is 

deze vastgesteld op maandag 13 september. Ons voorstel is om een inloop te hou-

den voor de ouders, samen met de kinderen. Sandra gaat dit aan de ouderraad 

voorstellen: inloopavond op maandag 13 september van 18:00 tot 19:00. Fenna en 

Sandra gaan het jaarverslag van de Rr maken, dit gaan we mailen naar de ouders.  

Vergaderschema voor komend jaar: 

• Donderdag  30-9 1e vergadering 

• Woensdag  10-11 

• Donderdag 13-1 

• Donderdag 17-3 

• Donderdag 9-6 

De vergadering zijn openbaar en op ‘t Padland. 

      

7. Rondvraag 

     Geen vragen  

     De voorzitter sluit de vergadering en wenst ons een fijne voetbalavond.  

8. Andre over de GMR 

Zie begin van dit verslag. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


