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Datum:   19 mei 2021, 20:00 Online 
Aanwezig:   Sandra, Freek, Karina, Kevin, Dolly, Maaike, Sandra, Loes, Marian, Suzanne 
Gasten:   Jeroen Spanbroek namens het bestuur  
    
Afwezig:  Sandra de Jong  - 
Notulist: Maaike Boekel  
 

1. Opening  
 

2. Jeroen vertelt over de invulling van het kindcentrum op de Familieschool 
 
Er zijn drie opties; die worden besproken. Jeroen heeft deze opties naar ons gemaild. Er is 
ruimte om vragen te stellen. 
Marian vertelt hoe de situatie nu is. Eén van de opties moet worden gekozen. Wij hebben 
hier instemming op.   
Jeroen en Suzanne verlaten de vergadering. 

 
3. Mededelingen 

Geen 
 

 
4. Notulen en actiepuntenlijst 

a. De notulen worden vastgesteld. Bij het printen verschillende lettertypes misschien het 
format vernieuwen? 

b. De actiepuntenlijst wordt nagelopen en aangevuld.  
Het punt van de gemeente kan eraf. Alles is geregeld rondom verkeersituatie met dank 
aan Karina. Ook het punt vd verkiezingen kan eraf. Dit is allemaal geregeld. 

 
5. Mededelingen directie (Marian) 

 
a. Het NPO geld (coronageld) dit is ‘corona’ geld. Dit geld is om achterstanden/hiaten in ons 

onderwijs weg te werken. Het woord achterstand vinden wij wel een negatieve lading 
hebben. Je moet met een (NPO) plan komen. Hierin moet je je als school verantwoorden 
hoe je het geld gaat inzetten. Mogelijk dat je een gedeelte van het  geld reserveerd maar 
dit moet je goed kunnen onderbouwen.  
We krijgen 700 euro per leerling. Dit is veel geld waar we super blij mee zijn.  
Hoe ga je dit inzetten? Je kunt niet zomaar extra leerkrachten aannemen, naast dat die 
haast niet te vinden zijn, ga je verplichtingen aan die we niet waar kunnen maken gezien 
we dit bedrag éénmalig krijgen.  
Ieder geval kunnen we volgend seizoen met een 5e kleutergroep starten bekostigd van 
dit geld. Ook ligt er een wens vanuit het team om het muziekonderwijs te verbeteren. 
Verder willen we het geld inzetten voor onze schoolontwikkeling.  
Er is een menukaart ontworpen door de overheid daar staan voorwaarden in waaraan  
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(NPO) plan aan moeten voldoen.  Als het (NPO) plan meer is gevormd wordt de MR hier in  
meegenomen.  
Het plan voor het kind centrumplan is de volgende keer ook duidelijker daar kan ook geld 
voor gebruikt worden.  
Graag volgende keer als punt op de agenda. 

 

b. Er was een naar bericht op FB over onze school. Heel jammer maar daar hebben wij geen 
invloed op. Laten wij vooral positief blijven. Wij herkennen ons er niet in. Hopelijk komen 
ouders gewoon naar ons toe als zij niet tevreden zijn. 

 
 

6. Input MR-oudergeleding/ingekomen stukken 
a. Stand van zaken mbt corona? Zijn we in controle? 

Elke dag is een verrassing. We proberen er bovenop te zitten. We proberen alles zo 
goed mogelijk te organiseren. We hebben het heel lang niet gehad. Ouders (en leer-
krachten) houden zich goed aan de regels. Nu is het weer rustig. 

b. GMR: Dennis is voorgedragen. Fijn dat er een collega is die namens ons in de GMR wil. 
c. Medezeggenschapsregelement stemmen we in? 

Ja, wij stemmen hiermee in. 
d. GMR notulen 

Stond weinig spannends in. De notulen wordt vrij laat gestuurd. (Waarschijnlijk 
wordt de notulen in volgende vergadering bekeken en dan goedgekeurd en dan pas 
opgestuurd.) 

 
7. MR jaarplan  

We moeten het jaarplan weer even bekijken. Loes stuurt hem op naar ons dan nemen we 
het jaarplan nog even door. 

 
8. Mededelingen  

De zomervakantie staat niet in de agenda. Loes verandert dit. 
 

9. Sluiting 
 

 
Volgende vergadering: woensdag 23 juni om 20:00 
Notulist: Maaike Boekel 
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Actiepuntenlijst 
 

Datum Onderwerp Wie Status 

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

Loes Doorlopend 

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

Freek Doorlopend 

19-05-2020 Aanpassen MR-activiteitenplan 
volgend schooljaar 

Loes Lopend 

    

 
 
 
 
 
 


