
Notulen MR- vergadering 26 september 2022 

Aanwezig: Najat (voorzitter), Annemiek, Robin en Géja (notulist). Heleen sluit later aan. 

 

1.Najat heet iedereen welkom. In verband met een dubbele afspraak, sluit Heleen later aan. 

2. De notulen worden goedgekeurd. Als suggestie komt naar voren dat het fijn zou zijn dat 

bij de agenda ook de notulen van de vorige vergadering gestuurd zouden kunnen worden. 

Dit leidt tot de vraag of de notulen van de MR vergadering op de website van de school 

geplaatst kunnen worden. Zodat de informatie vanuit de vergadering voor iedere ouder 

beschikbaar komt. De leden van de MR staan achter dit idee. Er wordt afgesproken dat de 

notulen eerst goedgekeurd moeten worden. Pas na goedkeuring stuurt Najat de 

goedgekeurde notulen door naar Paul. Zij krijgt het emailadres van Paul. De notulen kunnen 

ook via Social-Schools naar Paul doorgestuurd worden. 

3. Wat betreft de post is er een folder binnengekomen. Robin komt met de vraag of er 

behoefte is aan een MR-emailadres. Deze behoefte is er niet. Het privé-emailadres van 

Najat mag gebruikt worden. 

4. Personele zaken; wij zijn goed gestart. Alle groepen zijn bezet. Er is veel meer rust in de 

groepen in vergelijking met vorig jaar. Er is één leerkracht assistent die aan het re-

integreren is. Het is de bedoeling dat zij na de herfstvakantie voor 100 % hersteld is. In 

vergelijking met vorig jaar biedt de school meer structurele ondersteuning. 

5. Ouderbetrokkenheid; er is nog geen oudercommissie. In het jaarplan staat dat dit 

schooljaar de OAC (oudercommissie) gevormd gaat worden. De mogelijkheid om een 

enquête te houden om op deze manier ouders te werven, wordt als tip gegeven. Er zijn al 

wel enkele ouders die zich voor deze commissie hebben aangemeld.                                             

Raja Alouani geeft voor de ouders van groep 8 een presentatie over PO-VO. Raja zal tijdens 

een koffieochtend spreken over het nut van ouderbetrokkenheid.                                                     

De vraag of iedere klas al een klassenouder heeft, wordt gesteld. Dit is nog niet bekend, 

aangezien de kennismakingsgesprekken nog gaande zijn.                                                                     

Het afgelopen zomerfeest werd goed bezocht. Maar om het feest goed te laten draaien is er 

meer hulp vanuit de ouders nodig. De uitvoering van het zomerfeest kan niet alleen 

gedragen worden door het personeel. 

6. Jaarplan; Het voorstel is om drie punten vanuit het jaarplan op de MR vergadering terug 

te laten komen. Op deze manier blijven de vergaderingen kort. Vandaag starten wij met 

thematisch werken (punt 8 van de agenda) en plusklas (punt 9 van de agenda).  

Na de zomervakantie zijn wij gestart met het thema Europa. Na de herfstvakantie zal er 

gestart worden met het thema Gouden Eeuw. Over vier weken zal er een tussenevaluatie 

plaatsvinden. Het gaat dan om de ervaringen van leerkrachten en leerlingen. Naar Engels zal 

gekeken worden of dit voldoende aan bod komt. Er horen toetsen bij de thema’s, deze 

worden ook in de evaluaties meegenomen. 

Er wordt nu nog gesproken over de term plusklas. Waarschijnlijk zal hier een andere naam 

aan verbonden worden. De bedoeling is om meer uitdaging voor een aantal kinderen uit 



groep 5 tot en met 8 aan te bieden. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 zal de 

ondersteuning in verrijking in de klas gebeuren. Inmiddels is Heleen druk bezig met het 

uitwerken van het plan. De start zal plaatsvinden na de herfstvakantie. Op dinsdagmiddag 

gaan rond de twaalf kinderen aan de slag met uitdagingen die bij het thema aansluiten. 

Hiervoor wordt het gymrooster gewisseld. Het vrijdagrooster wordt dinsdagrooster en 

andersom. 

7. Corona; vanuit de overheid is er een format draaiboek aangeleverd. Dit draaiboek heeft 

Robin verder ingevuld, zodat het voor onze school toepasbaar is.  

Toelichting op scenario 1: kinderen die verkouden zijn, die kinderen worden niet geweerd 

wanneer zij niet getest zijn. Er zijn testen op school. Deze worden aan kinderen en ouders 

aangeboden. Deze testen zijn aangeleverd vanuit de overheid voor de leerlingen van groep 

6 tot en met 8. 

Tot 1 oktober kunnen de MR leden Robin mailen over op- en aanmerkingen. Daarna ligt de 

versie van het draaiboek vast. 

10. Rondvraag. 

1. Waarom hebben de ouders dit jaar geen papieren jaarkalender gekregen? Zo’n 

kalender was namelijk erg gemakkelijk. Uitleg; Een papieren versie is erg kostbaar. 

Bovendien kan een digitale versie nog aangepast worden.  

2. Er is een vraag over de biebouders. En het feit dat de bibliotheek nu maar twee 

dagen open is voor de leerlingen. Het blijkt dat de leden van de MR voorstander zijn 

om de bibliotheek iedere schooldag open te stellen. Annemiek geeft aan dat zij 

gewoon beschikbaar. Hiermee is het probleem opgelost. En kan de bibliotheek 

iedere dag open zijn. 

3. Worden er op studiedagen kinderen van werkende ouders op school opgevangen? 

Het antwoord is nee. Er zijn geen leerlingen op school, dus ook niet leerlingen die 

moeten worden opgevangen omdat hun ouders werken. 

 

Op 10 oktober zal er een ingelaste MR vergadering zijn. Bestuurder Marten Elkerbout zal 

aanwezig zijn om uitleg over de voornemens aangaande de positie van Robin en die van 

Danny Bark. De laatste is op dit moment eindverantwoordelijk directeur van obs de Globe. 

 

Op 7 november is de volgende reguliere MR vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 


