
Notulen van de MR vergadering d.d. 29 september 2021. 
Locatie      :  Oudorperdijkje. 
Aanwezig : Herman, Christian, Merel, Rahja, Simone, Carin, Melissa, Carola. 
Afwezig    :    
               

1. Opening. 
Er wordt besloten dat de ouders per toerbeurt de vergadering gaan voorzitten. Deze 
vergadering is Herman de voorzitter. Hij stelt Marjolein voor, zij twijfelt of ze zal 
plaatsnemen in de OR of de MR en komt daarom een vergadering bijwonen. 

2. Mededelingen directie. 
Organisatorisch. 
Er is in de oudermemo gemeld hoe we willen omgaan met ouders in de school. Carin 
licht dit toe en vraagt naar de mening van de ouders en de leerkrachten. 
Er worden promotiefilmpjes gemaakt op alle locaties. Na de herfstvakantie wordt dit 
gedaan op de Saturnusstraat. 
Het komt steeds vaker voor dat dat externen onder schooltijd afspraken maken. 
Kinderen missen hierdoor lestijd. Carin vraagt wat de visie hierop van de MR is. Na 
een korte inventarisatie is het advies om het te ontmoedigen. In overleg met school 
en externen kan er gestart worden onder schooltijd en wordt geprobeerd om daarna 
de afspraken na schooltijd te maken. 
Onderwijsinhoudelijk. 
We zijn gestart met de 6 leer-werkgroepen. Zo proberen we bottum up de 
onderwerpen uit het jaarplan toe te lichten. De leerkrachten vertellen kort hoe dit 
vorm gegeven wordt. 
De eerste 6 weken van het schooljaar zijn de gouden weken. Er worden voorbeelden 
gegeven om concreet aan te geven wat dit betekent. 
Personele zaken. 
Viviana Migliarini is gestart als locatieleider op het Oudorperdijkje. 
Daisy is bevallen van een dochter. 
Alle vacatures zijn ingevuld. Helaas zijn er weinig tot geen invallers. Als er 
leerkrachten ziek zijn kan het dus voorkomen dat de ouders gevraagd wordt hun kind 
thuis te houden als dit mogelijk is. 
Overig. 
Er wordt druk gewerkt aan het opknappen van de Saturnusstraat. Het integraal 
huisvestingsplan is ook klaar en in november beslist de gemeenteraad hierover. In elk 
geval is er gevraagd om een grondiger opknapbeurt voor de Saturnusstraat. 
Door Ronduit is een externe PR adviseur aangesteld. De bedoeling is dat er een 
positief beeld van onze scholen naar buiten gaat. Wie er van de MR wil meedenken 
mag zich melden bij Carin. We zullen er in elk geval tijdens de volgende vergadering 
op terug komen. 
Ronduit geeft een kwaliteitsimpuls aan de vorming van Integrale Kindcentra. Ook 
hiervoor is een externe adviseur aangesteld. 
Carin heeft een jaarverslag toegestuurd. De MR heeft geen aanvullingen. 

3. Financiën OR. 
Stefan Vedder is namens de Saturnusstraat aanwezig om de stukken toe te lichten. 
Sinds vorig schooljaar zijn de rekeningen van de drie locaties gesplitst. Er is wel 
overleg met elkaar. De penningmeesters en voorzitters komen zo nu en dan bij elkaar 



om e.e.a. door te spreken. Zo zijn de begrotingen nu op elkaar afgestemd.  
De ouders van de MR geven als tip dat het fijn is als alle begrotingen in hetzelfde 
format zijn gemaakt. De Saturnusstraat heeft een geldbedrag staan dat is 
voortgekomen uit acties, zoals een sponsorloop. Dat zal besteed worden aan het 
schoolplein. OR ouders willen hiervoor heel graag samenwerken met de 
leerkrachten. 
Marjolein kan wat toelichten voor het Oudorperdijkje, maar daar zijn verder geen 
vragen voor. 
Er zijn wat vragen voor de Munnikenweg. Daar staat nog steeds geld gereserveerd 
voor een lustrum, maar dat is niet meer begroot omdat de OR dit geen taak voor hen 
vindt. We gaan Heddeke nog vragen waar dit geld van de Munnikenweg gebleven is. 
Zij is niet aanwezig. Later blijkt dat zij helaas op het laatste moment ziek geworden is. 
We gaan haar uitnodigen voor de volgende vergadering. 
Vraag voor Carin: Wordt er nog een lustrum gevierd? 
Tenslotte moet de MR toestemming geven voor het verhogen van de vrijwillige 
ouderbijdrage van €21 naar €23. Dat wordt goedgekeurd. Wel wordt gevraagd om de 
ouders duidelijk te maken wat er gedaan wordt met dit geld. 

4. Jaarverslag MR. 
Carola heeft een verslag gemaakt. Er zijn verder geen aanvullingen en Carola gaat het 
verslag aan Carin sturen. 

5. GMR. 
De meeste stukken die op de agenda staan zijn ter informatie. Alleen bij het 
preadvies vakantierooster wordt om advies gevraagd. En het functiegebouw staat op 
de agenda ter instemming van de personeelsgeleding.  
Carola constateert dat zij is vergeten de stukken door te sturen. Zij zal dit nog doen 
en dan kan gereageerd worden via de mail. 

6. Rondvraag. 
Rahja herinnert aan de ingezonden brief waar nog antwoord op gegeven moet 
worden. We bespreken wat ons antwoord zal zijn. 
Carola vraagt of de ouders willen nadenken over het schrijven van een stukje voor in 
de weekmemo met informatie van onze MR vergadering. Ook is de vraag wie er naar 
de GMR vergadering wil komen namens onze school. En tenslotte wie volgende keer 
voorzitter is, dan kan diegene aanwezig zijn bij het voorbereidende gesprek. 
Merel vraagt wie er stemmen kan tellen voor de MR verkiezing op de Saturnusstraat. 
Merel geeft aan dit te willen doen. Carola zal via de mail nog even informeren wie 
daar ook bij kan zijn.  

7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
2 november 2021 MU 
13 januari 2022 SA 
16 februari 2022 OD 
12 april 2022  MU 
13 juni 2022  SA 
 



Actiepunten. 

 nieuwe foto op de website. 

 MR reglement aanpassen, Carola. 
 
 
 


