
Agenda en notulen vergadering 
Medezeggenschapsraad 

 
 
 

Pagina 1 van 3 
 

 

De Familieschool 0.12, Jan Glijnisweg 61, 1702 PA Heerhugowaard, 072-5714721 
www.familieschool.nl, post@familieschool.nl 

 
 
 
Datum:   10 maart 2021, 20:00 Online 
Aanwezig:   Sandra, Freek, Karina, Kevin, Dolly, Maaike, Loes, Marian / Esther 
Gasten:   Jeroen Spanbroek namens het bestuur  
   Suzanne van Gijzen, manager kinderopvang, Sherly (oudercommissielid) 
Afwezig:  Marie-Louise - 
Notulist:    
 

1. Opening en mededelingen 
We heten Kevin welkom bij de MR. Even een voorstel rondje. 
 

2. Notulen en actiepuntenlijst 
a. De notulen worden vastgesteld. 

Notulen wordt goedgekeurd, 
b. De actiepuntenlijst wordt nagelopen en aangevuld. 

 
 

3. Mededelingen directie (Marian) 
a. Verbouwing / uitbreiding kindcentra, Jeroen Spanbroek komt namens het bestuur 

uitleg geven over de stand van zaken. Suzanne Gijzen 
We hebben informatie gekregen van Jeroen, Suzanne en Marian over het Kind Centrum. Er is verteld 
hoe het proces de afgelopen jaren is verlopen. Suzanne en Marian hebben ons op de hoogte gesteld 
van de nieuwe plannen voor het Kind Centrum. Er gaat een nieuw kind-centrum plan geschreven wor-
den door Suzan, Esther en Marian. Daar komen de nieuwe ideeën in te staan. Zodra het plan meer 
vorm heeft komt dit terug in de MR voor tips en/of aanvullingen. 
 

4. Input MR-oudergeleding/ingekomen stukken 
a. Zorgen betreft stijgende coronacijfers. 

Sandra wil even een reminder inbrengen om toch aan te geven dat we nog lang niet uit de Corona tijd 
zijn. Ze ziet dat ouders op school weer dicht bij elkaar staan. Ook komen ouders weer eerder naar 
school om even te kletsen. Ouders moeten komen kinderen halen en weer snel weg en dit allemaal op 
afstand. Ook tip voor leerkrachten zorg dat kinderen snel naar buiten gaan. Er komt een Kwieb om dit 
weer even onder de aandacht te brengen. 
 

b. Extra geld overheid ivm achterstand wegwerken kinderen, is dit toereikend en zo ja 
is er al een plan hoe de kinderen ermee te ondersteunen.  

Er wordt gesproken in de media dat er geld is voor scholen. Het gaat om een eenmalige investering. 
Dit geld is er nog niet. We weten ook niet hoeveel het is, welke voorwaarden daar aan zitten. Blosse is 
hier druk mee bezig. 
 

c. Uitkomsten / bevindingen studie dag. 
De laatste studiedag zijn alle leerkrachten bezig geweest voor hun groep. Er zijn bouwvergaderingen 
geweest. Ook is de rapportagegroep bezig geweest. 
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d. Feedback vanuit ouders over de communicatie betreft extra dagen dicht en rappor-
ten. 

Tip voor de volgende keer iets beter/eerder ouders op hoogte bv even reminder.  
Je bent altijd een beetje aan het zoeken. Je wilt niet te veel berichten sturen. 
 

e. GMR notulen vorige vergadering / agenda volgende vergadering GMR 
 

f. Verkiezingen GMR 
Brengen we onder de aandacht van de ouders. Iedereen kan in de GMR. Je hoeft niet in de MR te zit-
ten. Deze keer zoeken zij naar leerkrachten. ( Freek zoekt dit nog uit) 
 

g. Verkiezingen: Er gaat gestemd worden in de gymzaal niet in de school. Dit gaat bui-
ten de school om. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 
 

h. Vanuit Blosse komt er een kwaliteitsonderzoek/tevredenheidsonderzoek. Deze komt 
in 2022. Deze geldt voor alle Blosse scholen.  

 
5. Mededelingen  

Karina: Dit keer hadden we gasten,  krijgen zij ook de notulen? Nee 
Kevin: hoe zit het met de MR cursus? Wij krijgen altijd een uitnodiging dan kun je je aanmelden. 
Meestal is dit in het begin van het schooljaar. 
 

6. Sluiting 
 

Volgende vergadering: woensdag 19 mei om 20:00 
Notulist: n.t.b. 
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Actiepuntenlijst 
 

Datum Onderwerp Wie Status 

24-09-2019 Notulen op MR-website bijwer-
ken 

Loes Doorlopend 

12-11-2019 Bijwonen GMR-vergadering en 
agenda in de gaten houden 

Freek Doorlopend 

19-05-2020 Aanpassen MR-activiteitenplan 
volgend schooljaar 

Loes Lopend 

15-09-2020 Contact met gemeente rondom 
verkeer. 

Karina Lopend 

    

 
 
 
 
 
 


