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

                    We vergadering viaTeams. 

Agenda: 

1. Welkom 

2. Vaststellen van de agenda 

Het punt “Zwarte Piet” wordt toegevoegd aan de rondvraag.    

3. Notulen vorige MR-vergadering  

Deze worden goedgekeurd.  

4. Ingekomen post 

We hebben geen GMR post meer gehad sinds 14-4-2021. Collega Andre uit Wijde-

nes, lid van de GMR, is gemaild, die gaat er achteraan. De volgende keer komt dit 

weer op de agenda. Verder is er geen post, ook geen mail van ouders met vragen 

over het jaarverslag.  

5. Notulen OR  

De bovenbouw kreeg altijd geld van school om een sinterklaascadeautje te kopen. 

Dit is dit jaar anders. De € 5 die de kinderen anders van school krijgen betalen de 

ouders nu zelf, dit wordt verrekend met de ouderbijdrage, deze wordt € 5 goedko-

per.  De kinderen krijgen dus geen cash geld meer, jammer maar helaas. Als kin-

deren problemen hebben met het geld melden we dit bij Ingrid. 

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie  

• De GMR is bezig met een nieuw koersplan voor Present 

• Ingrid is met de begroting bezig, dit is veel werk!! De coronagelden zitten hier 

ook in. We profiteren langer dan 1 jaar van deze gelden omdat het besteed is 

aan onder andere devices, onderwijsassistenten en een cursus voor de ib’ers.  
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• Parkeerproblematiek: in de ochtend is er genoeg doorstroming, ’s middags is 

het erg druk op de parkeerplaats van onze school. De buurtbewoners parkeren 

hun auto ook op de parkeerplaats. Ingrid gaat met de buren praten. 

• Er komen weinig ouders binnen, dit geeft rust in de school  

• De 10 minutengesprekken zijn life gevoerd, dit was fijn.  

• Meester Jos is langdurig uitgeschakeld wegens ziekte.  

• Sanne is afwezig, wegens privéomstandigheden. 

• In verband met Corona is er een school binnen onze stichting gesloten. De GGD 

heeft geen richtlijnen meer dus heeft het schoolbestuur deze beslissing geno-

men. Kom wij in deze situatie, dan licht Ingrid de MR meteen in.  

• We willen de decemberfeesten zoveel mogelijk door laten gaan binnen de Coro-

naregels zolang dit mag.  

7. Invalproblematiek  

Er zijn weinig invallers. Is er een leerkracht ziek dan werken andere leerkrachten 

extra, als dat mogelijk is. Is er geen leerkracht beschikbaar dan krijgen de kinderen 

vrij en dan belast je ouders hiermee. Heeft de MR ideeën over mogelijkheden om 

dit probleem op te lossen? 

MR: ouders moeten flexibel zijn, het proberen op te lossen. Via Parro kunnen we 

ouders verbinden met elkaar. Als het spaak loopt, help elkaar: op welke dagen kun 

je bijvoorbeeld een extra kind opvangen.  Is een aanspreekpunt per klas een idee?? 

Aan de andere kant, ouders moeten zelf een back-up hebben voor als het kind niet 

naar school kan omdat de leerkracht ziek is. De MR gaat een Parrobericht sturen 

over deze problematiek zodat ouders handvatten krijgen en na gaan denken over 

mogelijkheden. Marjolein gaat een voorzet maken in Parro, wij krijgen het toege-

stuurd en mogen er op “schieten”.  

8. Rondvraag 

Zwarte Piet: roetveegpiet, niet meer zwart zoals op de poster. Het probleem is dat 

de pieten bekend zijn op het dorp. Het geloof is groot bij de kinderen dus die maakt 

het niet uit (en het gaat om de  kinderen!) 

Verder heeft niemand iets voor de rondvraag.  

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering,  

de volgende vergadering is op 13 januari.  

 

 

Vergaderdata MR: 

13 januari 
17 maart 
9 juni 


