
Notulen MR vergadering 20 september 2021 

Aanwezig: Vienna, Coen, Esther, Miranda, Rob en Wendy 

Afwezig: Joey 

 

Agenda: 

1. De notulen van 31 mei 2021 wordt goedgekeurd en zullen doorgegeven worden aan de 

administratie om op de site te zetten.  

2. Ingekomen stuk: De veiligheid van school en schoolplein 

Coen vraagt of er nogmaals aandacht geschonken kan worden hoe om te gaan met het veilig 

naar school gaan beleid. Naar aanleiding van een ongeluk pas geleden zijn er vragen van 

ouders gekomen hoe de school hier mee om gaat.  Zou er nog een keer extra aandacht 

kunnen komen om iedereen weer alert te maken op de veiligheid en de verkeerregels. Er zal 

in de interne brief aandacht aan geschonken worden. Tevens komt de opmerking of het hek 

wat langs het fietspad loopt niet een meter of 3 langer kan worden. De zij in- en uitgang 

word nu gebruikt om de verspreiding van de leerlingen zo goed mogelijk te doen verlopen. 

Echter er zijn nog wel eens te enthousiaste kinderen die zonder te kijken het fietspad 

oversteken. Rob gaat die navragen en een verzoek indienen bij de Gemeente  

3.  NPO gelden: Tijdens de laatste bijeenkomst van de MR is er gesproken over de NPO gelden 

die de basis school gaat ontvangen voor de komende twee jaar. Nadat Rob had afgehaakt zijn 

de MR leden nog doorgegaan en met een paar conclusies gekomen.  

Zij willen graag van het bestuur weten wat de tijdslijn is, wanneer wordt er hoeveel voor wat 

uitgegeven, is het niet verstandig om een buffer op te bouwen en een voorstel om in 

november een evaluatie te doen. Rob had al eerder doorgegeven dat er een groot bedrag al 

was mee genomen in het leerkracht plan dus dat zou van de NPO overzicht af kunnen.  

Rob zegt dat het bestuur verantwoordelijk is voor de NPO gelden en de uitgave hiervan. Rob 

vind november nog te vroeg om dan al te kijken of het plan werkt wat is voorgesteld en of 

het al effect heeft op de leerlingen. De MR wil graag terug koppeling in het belang van het 

goed uitbesteden van de NPO gelden. Dus als er bijsturing nodig is wil de MR daarover 

geïnformeerd worden. Voorstel is om de NPO gelden als vast onderwerp op de agenda te 

houden.  

Esther heeft aan een andere SAKS school gevraagd hoe zij omgaan met NPO gelden. Hier is 

een overzicht van uitgedeeld. Conclusie is dat elke school dit anders indeelt. De vraag van 

Miranda aan Rob is of er een gespecificeerd bestand is waar de verdeling van de NPO gelden 

in vermeld staan. Rob geeft aan dat alles gespecificeerd is met betrekking tot de uitgaven in 

de begroting.  

Het voorstel m.b.t. de NPO gelden  is als volgt: 

- November/december: evaluatie 

- Februari: bijsturing 

- April: hoe gaan we het voor volgend jaar indelen 

4. Vrijwillige ouderbijdrage: 

De AC vraagt of de MR er mee instemt voor de vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 

2021/2022 op € 22,50 vast gesteld kan worden. De MR stemt hiermee in.  

Er word nadrukkelijk gezegd dat het een vrijwillige bijdrage is en geen verplichting. De 

bijdrage voor schoolreisjes worden altijd apart gevraagd aan de ouders.  

5. Voortgang IKC: 

De hoop ligt nog steeds op schooljaar 2023/2024.  



Rob: Er is een nieuwe prognose voor het schoolgebouw. Het word een gebouw voor 450 

leerlingen. Het word wat kleiner. Er zullen 3 leerpleinen komen, voor elke groep een plein. 

Het aantal vierkante meters op de eerste verdieping is kleiner geworden door een vide, 

hierdoor komt er een hogere hal met veel meer licht. Als het goed is word er deze week de 

knoop doorgehakt en als dat een “ja” is dan gaan we door naar de aanbestedingsfase. Door 

middel van de scholendokter zal er een nieuwe inrichting worden gecreëerd met kleur en 

meubilair. De Vroonermeer school zal een deel van de begane grond en de eerste verdieping 

gaan gebruiken. De Lispeltuut de begane grond, eerste en tweede verdieping.  

6. Algemene ouderavond 22 september 2021 

In de laatste nieuwsbrief is er geen melding gemaakt dat twee MR leden zich herkies baar 

stellen en dat er ouders de gelegenheid hebben om zich kiesbaar te stellen. Nu is het te laat 

om dat als nog te vragen. Tijdens de ouderavond zal Coen namens de MR een woordje doen 

en dan ook aangeven dat het mogelijk is om via een digitale weg alsnog kandidaat te stellen. 

Coen zal namens de MR mee delen wat de MR allemaal doet en dat het openbaar is voor 

iedereen.  

Tevens word er opgemerkt dat de notulen nergens te vinden zijn op de site van de school. 

Hier word achterna gegaan door Vienna. Hetzelfde geld voor de MR vergader data in de 

algemene agenda.  

7. Vast stellen MR vergaderingen in de agenda: 

10 november 2021 om 19.30 uur 

13 december 2021 om 19.30 uur 

14 februari 2021 om 19.30 uur 

4 april 2021 om 19.30 uur 

13 juni 2021 om 19.30 uur 

8. Rondvraag: 

Wendy: is er een draaiboek aanwezig voor het kamp van groep 8? Ja die is er 

Coen en Rob geen vragen 

Miranda: Is er al nagedacht over scholing voor MR leden? Wel ontvangen maar nog niet naar 

gekeken. Rob geeft aan dat dit wel meegenomen is in de begroting. We gaan er een blik op 

werpen.  

Esther: Vanuit de leerkrachten is naar voorgekomen dat de voorkeur voor een voorzitter 

staat. Vienna ( voorzitter)  geeft aan het op dit moment te druk te hebben om deze vacature 

met volledig inzet te kunnen blijven voortzetten. We nemen dit punt mee naar de volgende 

vergadering. 

 

Actie punten: 

- Rob: gaat informatie inwinnen over de verlening van het hek voor de veiligheid van de 

kinderen.  

- Esther, Miranda en Vienna zorgen voor een extra aandacht punt in de interne 

nieuwsbrief over verkeer veiligheid 

- Vienna:  vraagt aan de administratie of het mogelijk is om de notulen op de website 

terecht kunnen komen. Zodra dit kan zal Wendy de notulen naar de administratie 

doorsturen.  

 

Eerst volgende MR vergadering is op 10 november 2021 


