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Datum: 11-10-2021 
Aanwezig: Misha, Saskia, Miranda, Jessica, Sharon 
Afwezig: Bas  
 
Jaarverslag 
We hebben nog geen jaarverslag ontvangen van Benjamin. Misha gaat hier achteraan.  
 
Jaarplan & npo gelden – stuk van Noortje 
PMR leden herkennen het plan van hoe het nu gaat op school en zijn akkoord. 
Oudergeleding is ook akkoord. Misha tekent voor akkoord op woensdag 14-10-2021.  
 
Huisvesting – stuk van Noortje 
Het is nog niet duidelijk wanneer de bovenbouw groepen uit passie 5 moeten. Het gaat om 2 
groepen. Deze komen op passie 7 in de leerpleinen. Het wordt dan passen en meten met 
ambulant personeel en ondersteuning.  
We vragen ons af of het bestemmingsplan akkoord is. Noortje geeft aan van wel, maar 
Misha heeft in de wijk gehoord dat buurtbewoners een rechtzaak willen over de hoogte van 
de bouw.  
 
Zorgen over veiligheid rondom de school.  
Een ouder van school haakt aan om dit punt toe te lichten. 
 
Ouders ervaren zorgen over de veiligheid rondom de school tijdens de nieuwbouw. Er gaat 
namelijk op de parkeerplaats gebouwd worden.  De gemeente geeft aan dat er in de buurt 
van de weide wereld of bij het winkelcentrum geparkeerd kan worden. De gemeente vindt 
het oké als ouders contact zoeken om over de zorgen te praten.  
 
Er gaat een werkgroep gestart worden om mee te denken over de veiligheid tijdens de 
bouw. Dit gaat in overleg met Noortje. Misha pakt dit op met de ouders die het punt in 
hebben gebracht.  
 
Begroting OR 
De begroting van de OR is dit jaar niet rond. Er zijn minder inkomsten dan begroten 
uitgaven. Wel staat er nog veel geld op de rekening van de OR. Omdat dit niet bedoeld is als 
spaarpot gaat de OR dit jaar interen op de kas. Naast het interen voor de te organiseren 
feesten wil de OR ook iets leuks doen voor het nieuwe schoolgebouw.  
Voor de feesten tot december is er in ieder geval voldoende geld. 
 
De OR wil graag de ouderbijdrage omhoog. We hebben gesproken over de mitsen en maren 
hierbij. Op scholen om ons heen ligt de ouderbijdrage hoger. Ouders die in het bezit zijn van 
de U-pas kunnen hiermee betalen.  
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De begroting is goedgekeurd.  
De OR komt bij de MR terug als het nodig is om verder te praten over de ouderbijdrage. 
 
Ouderbetrokkenheid 
We merken dat we, mede door corona, minder betrokkenheid van ouders zien. We vinden 
het wel fijn om ouders betrokken te hebben bij het onderwijs. We vragen ons af wat er 
nodig is om de ouderbetrokkenheid te vergroten.  
We hebben het idee dat het een te veel aan meldingen is waardoor de informatie ouders 
kan ontschieten. Oplossingen hiervoor zijn: 
- Een briefje in de tassen stoppen. 
- Informatie delen via groepsapps die klassenouders hebben. 

 
Op de volgende vergadering: 
- Jaarverslag 
- School op de kaart in de wijk > aanmeldingen verhogen 
- Werkgroep nieuwbouw.  

 
De volgende vergadering is : 
23-11 om 19.00  
Of  
24-11 om 13.30.  
 
 
 
De vastgestelde vergaderdata van de MR in schooljaar 2021-2022 zijn: 
Maandag 11 oktober (online) 
Dinsdag 23 november 
Woensdag 26 januari 
Donderdag 17 maart 
Maandag 16 mei 
Dinsdag 28 juni  
 


