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Verslag  van de MR-vergadering op 30-9-2021 
 op ‘t Padland 

 

 

• Aanwezig: Sandra, Geertje, Marjolein, Renee, Fenna, Ingrid schuift aan via Teams 

 

1. Welkom 

2. Vaststellen van de agenda 

Renee heeft een punt toegevoegd, punt 8, de schoolfotograaf 

3. Notulen vorige MR-vergadering en jaarverslag  

Jaarverslag: 

•  Parro werkt op maandagochtend vaak niet voor schooltijd. Dit schijnt te maken te 

hebben met de updates om 7:50 maandagochtend. Voor de rest van de tijd werkt 

Parro redelijk goed.  

• Vanuit de Padlandouders zijn er  geen vragen gekomen over het jaarverslag. (vragen 

konden per mail gesteld worden).  

Notulen:  

• De absentie kan via Parro gemeld worden, de MR ouders zijn hier tevreden over. 

• Er is geen vakleerkracht voor 2 keer in de week gym 

• De informatiemiddagen zijn prima verlopen. Het was rustig in de klas, de kinderen 

leidden hun ouders enthousiast rond. Door de kleine groepjes was het rustiger in de 

klas en had je als leerkracht de tijd om alle ouders even te spreken. Er waren veel 

complimenten voor het schilderwerk! De MR ouders vonden het fijn dat je ook op een 

andere dag kon komen. die niet in de Parro-agenda stond.  

• De notulen worden goedgekeurd en op de site gezet 

 



 

 

4. Ingekomen post 

MR: sta/ga voor cultuuronderwijs. We doen dit jaar veel aan cultuur. Het kunstproject 

vorige week was een succes.  

Vanuit Innov is er in  november een gastdocent om dansles  te geven. In januari/fe-

bruari: film/media via DUIK, dit regelt Ingrid Venema, in maart/april komt er een gast-

docent muziek. Dit laatste wordt  betaald van de NPO gelden.  

5. Mededelingen vanuit bestuur/directie  

• Het leerlingenaantal is gelijk gebleven 

• Ouders in de school: de kinderen gaan zelf naar binnen ’s morgens: dit is rustiger, 

bovendien worden de kinderen zelfstandiger. De MR ouders zijn ook zeer tevreden 

over de nieuwe situatie: geen ouders meer voor schooltijd in de klas. Na schooltijd 

zijn ouders van harte welkom.  

• Over de NPO gelden is veel terug te vinden in het MR verslag van 17 juni 2021. Deze 

staan op de Padlandsite. Er wordt veel geld besteed aan cultuur, de plusklas, de 

techniekklas en een cursus voor de Ib’ers met betrekking tot de NT2 klas. 

• Over de PO/VO avond is door 1 ouder via de mail een vraag gesteld.   

6. Gesprek met de wethouder  

Dit gesprek ging over “De School”, hiermee wordt de Jozefschool bedoeld, er is ech-

ter nog een school!!  Er is gesproken over communicatie in de gemeente. Er wordt 

veel gebouwd in Venhuizen, in de buurt van de Jozefschool, daar gaan dus veel 

leerlingen naar toe. Wij vinden dat de gemeente wel objectief moet zijn, er zijn 2 

scholen.  

7.  WMKPO vragenlijst ouders  

Deze vragenlijst is van na de 1e lock down. Het is een positief verslag. Na de 2e lock 

down is er geen enquête gehouden, het schoolbestuur wilde dit wel. Hier staat meer 

over te lezen in de notulen van 22-3-2021.  

     9. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag.  

10. Sluiting 

Om 21:15 sluit de voorzitter de vergadering.  

 

 

 

 

Vergaderdata MR: 

10 november (woensdag) 
13 januari 
17 maart 
9 juni 



 

 

 


