
 

 

Breugel: 11-10-2021 

  

Betreft: Notulen MR 1 

  

 Afwezig:  - 

 Welkom aan Kim. 

Voorstelrondje. 

 

1. Notulen 12-07-2021 

Geen opmerkingen. 

MR notulen zouden op de website moeten staan. Anne vraagt dat na bij Mark /Ruud. 

2. Mededeling directie  

We hebben een nieuwe leerkracht voor groep 4/5. Zij start op 28 november bij ons op school. 

Inloopweek voor de herfstvakantie gaat volgende week door. 

William vraagt of het nog steeds zo is dat ouders de school niet binnen mogen. WE zullen 

druppelsgewijs weer steeds meer ouders in de school laten. 

Ouders van kleuters zullen ook weer binnen mogen bij verjaardagen, nadat Marianne dit overlegd 

heeft met de onderbouw. 

Het afzetten van kleuters bij de poort zal blijven ivm de rust en zelfstandigheid van de kinderen. 

IPC-training is afgerond door het team.  

5 oktober is de dag van de leerkracht geweest. 

 

3. Punten van de OR 

Ouderbijdrage: voorstel van de OR is om niet het volledige bedrag te vragen, maar 15,- of 20,-. 

Nieuwe leerlingen willen ze wel het volledige bedrag vragen omdat zij niet op school zaten tijdens de 

corona periode.  

Is er ruimte om iedereen 20, - te laten betalen? Marianne geeft aan dat dit in orde is. 

Er zal eenmalig 20,- schoolgeld worden gevraagd voor alle leerlingen. 

Mocht er een tekort zijn op het einde van het schooljaar, dan zal de school bijspringen. 



Anne koppelt dit terug met de OR.  

 

4. GMR 

Afgelopen donderdag is er niemand geweest. 

Vanuit de MR moet nog iemand gekozen worden. William wil wel een aantal keren gaan, maar zou 

het graag samen met iemand doen. Bart wil op toerbeurt gaan met William. 

Anne stuurt de data en de laatste notulen naar William en Bart 

5. NPO gelden 

Marianne deelt een overzicht uit. 

Er wordt besproken hoe wij op school de NPO gelden gaan inzetten. 

Op het CKE na wordt alles definitief ingezet. Bart vraagt of we met deze plannen het NPO 

geld op krijgen. Marianne geeft aan dat dit lastig is. Er zijn niet of nauwelijks mensen te 

krijgen om hen in te zetten voor extra taken. 

William vraagt of dit op iedere vergadering van de MR terug kan komen, zodat ook de MR op 

de hoogte blijft. 

 

6. Koerskaartposter  

Ivm corona zijn niet bij alle kinderen de Cito toetsen afgenomen. Daardoor kwam er een 

lagere score uit. Deze is inmiddels aangepast. 

William: tussenopbrengsten. Scoren wij gemiddeld bij begrijpend lezen en rekenen door 

corona? Andere scholen hebben ook te maken gehad met corona. Hoe komt het dat wij 

daarbij wat lager scoren? Zijn dit aandachtspunten voor de school? 

Wij kijken als school of een kind persoonlijk is gegroeid-> vaardigheidsgroei. 

We hebben ook te maken gehad met onderwijs op afstand. Daarbij scoren we al wat langer 

wat lager op begrijpend lezen. 

Bart: Kracht van diversiteit. Wordt er iets gedaan aan burgerschap? Op school zijn we hier 

mee bezig. 

Marianne vraagt of er een groep ouders is die hierover na zou willen denken? Bart denkt dat 

hier wel animo voor zou zijn.  

Op school bespreken we dit soort onderwerpen oa in de sociokring. 

We bespreken hoe we kinderen kennis kunnen laten maken met verschillende culturen. 

Misschien via de NPO gelden? 

Positief punt: laag ziekteverzuim. 

 



7. Ouderbijdrage  

 

(zie punt 3) 

 

8. Communicatie naar ouders van toekomstige leerlingen 

 

William hoorde van andere ouders dat zij sommige zaken niet meekrijgen. Bijv. De vrije 
vrijdagmiddag die er dit jaar niet meer is bij de kleuters. 

Belangrijk dat we kritisch kijken naar wat voor algemene info we ouders vooraf geven 
(welkomstpakket).  

Wellicht kunnen we ouders 6 weken voordat nieuwe kinderen starten een token van het 
ouderportaal meegeven. 

Kim: kan er op de website een aparte pagina komen voor nieuwe ouders? 

 

9. Bekers nieuwe leerlingen 

 

Krijgen kinderen nog een beker van school i.v.m. duurzaamheid? 

Dat was een eenmalig iets.  

Gezonde school: we zien graag dat de kinderen een gezonde lunch meenemen naar school. 

 

10. Rondvraag: - 

 

Sluiting 21.45 uur 
 

 


