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Datum: 23 november 2021 
Aanwezig: Misha, Bas, Sharon, Miranda, Jessica, Noortje en Saskia   
Afwezig: -  
 
 
Opening en vaststellen agenda 
Agenda akkoord. 
 
Notulen vorige MR-vergadering 
Jaarverslag is aanwezig en akkoord. Kan gepubliceerd worden op de website. Huishoudelijk 
reglement hoeft niet op de website. Is wel altijd opvraagbaar.  
 
Afspraak over de notulen. Na versturen notulen een week voor feedback. Na akkoord 
iedereen direct publiceren. Er wordt een actielijst aan de notulen toegevoegd zodat die voor 
de volgende vergadering gebruikt kan worden om de acties te monitoren. 
 
Agenda wordt vooralsnog niet op de website geplaatst. Agenda is te herleiden uit de 
notulen. 
 
Notulen 11 oktober zijn akkoord bevonden.  
 
Punten van Noortje: 
Informatie over huisvesting 
Plan was januari 2022 starten.  
Gesprekken met aannemers met alle betrokken partijen zijn geweest. De selectie is gaande 
en er wordt naar een top drie gekeken. Er is nu nog niet bekend of januari gestart kan 
worden.  
 
Begroting-formatie 2022-2023 
Noortje is al gestart met de begroting 2022-2023. De school krijgt minder klassen. Dit heeft 
impact op de formatie van het team. 
 
Bij alle scholen wordt de instroom aan de onderkant minder, omdat onze wijk minder 
(aankomende) kleuters kent. 
 
Inschrijving van de scholen gaat nu via de gemeente. Is sinds 1 oktober actief. Als je kind drie 
wordt moet je je aanmelden. Daar wordt al gekeken of er plek is bij je eerste keuze. Je geeft 
ook je tweede keuze op.  Je hebt als school hier heel weinig invloed op. Maakt het lastig om 
te groeien.  
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Corona update 
Geen ouders in de school tenzij niet anders kan, is de nieuwe richtlijn. Dit heeft invloed op 
de aanstaande oudergesprekken. Deze gaan via teams plaatsvinden. MR is hiermee akkoord. 
 
Ouders/externe personen mogen niet op school komen. Dit heeft helaas impact op de 
komende vieringen. 
 
Plan voor hybride onderwijs is besproken en gekeken of alles op orde is. 
 
Aanmeldingen nieuwe leerlingen, hoe school op de kaart zetten? 
Hoe kan je vanuit de onderkant meer leerlingen aantrekken. Zijn hier ideeën voor? Meer 
zichtbaarheid via sociaal media. Martijn had het idee op kinderdagverblijven presentaties te 
geven. Specialisaties zijn niet zichtbaar op de website. Ook de gezichten van de leerkrachten 
zijn niet zichtbaar.  
 
Idee: meer publicaties in bijvoorbeeld een huis aan huis blaadje als de VAR. 
 
In het verleden werd er meer samenwerking gezocht met KDV’s. Ook de warme overdracht 
is minder geworden. Dit heeft weer aandacht nodig.  
 
Advies MR: zoek uit waar je als school uniek in bent en zet daar op in. Geen losse acties, 
maar een gerichte aanpak. Anders is het lastiger vol te houden.  
 
GMR en communicatie (ingekomen mail) 
 
In teaminfo wordt een stukje opgenomen om aan te geven waar de jaarkalender en de 
notulen van de MR gevonden kunnen worden. 
 
In de teaminfo gaat gedeeld worden waar de notulen van de GMR opgevraagd kunnen 
worden.   
 
Er zijn 5 GMR vergaderingen per jaar. Je hoeft als school geen afvaardiging te sturen. De 
GMR zelf bekijkt momenteel of het eigen proces efficiënter kan. Het probleem bij de OBS is 
dat er geen uren (PMR) en tijd (OMR) is voor actieve deelname. Overwegingen waarom wij 
kiezen voor passieve deelname wordt gedeeld met het team.  
 
Werkgroep veiligheid verkeer 
Twee ouders hebben de veiligheid rond de school aangedragen. Er is een gesprek geweest 
met Noortje en een afvaardiging van de MR.  
 
Ouders willen een vuist maken om hier wat aan te doen. Voor nu en voor de toekomst 
(nieuwe schoolgebouw).  
Eerste stap is een gesprek met de veiligheid medewerker van de gemeente aan de gaan en 
de onveilige situatie aan te tonen.   
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Werkgroep verkeerveiligheid wordt hier voor gevormd (2 ouders en 1 MR lid). Noortje gaat 
dit meenemen in de communicatie naar de ouders. 
 
In de teaminfo wordt een stuk over de verkeerveiligheid opgenomen.  
 
Misha maakt een stukje voor Noortje en Sharon om op te nemen in de teaminfo.  
 
Rondvraag + Afsluiting 
 
De vastgestelde vergaderdata van de MR in schooljaar 2021-2022 zijn: 
Woensdag 26 januari Sharon is afwezig i.v.m. met studie. Start 19:00 
Donderdag 17 maart start 19:30 
Maandag 16 mei 
Dinsdag 28 juni  
 
Actielijst 
 

Wie  Wat  Wanneer 
Noortje vergelijken hoe de verhouding met instroom is met de 

andere scholen in Vleuterweide. Is dit bij ons anders dan bij 
andere scholen? Demografische impact versus 
aanmeldingen. 
 

26-01-2022 

Miranda Met Noortje bespreken hoe de website aangevuld kan 
worden met meer “waardevolle” informatie. Ook het idee 
van zichtbaarheid op KDV’s mee te nemen. Team wordt 
gevraagd om hierin mee te denken. 
 

26-01-2022 

PMR Informatie in teaminfo opnemen over stukken van MR en 
GMR. Zie notulen hierboven. 

3-12-2021 

PMR Stukje opnemen in teaminfo inzake verkeersveiligheid 
rondom de (nieuwe) school 

3-12-2021 

Misha Stukje schrijven voor Noortje ne Sharon inzake 
verkeersveiligheid.  

25-11-2021 

 


