
Notulen MR-vergadering 15 september 2022 

 

1. Opening 

2. Voorstellen 

Het nieuwe MR-ouderlid stelt zichzelf voor, plus een nieuw personeelslid. Website aanpassen en in 

nieuwsbrief zetten. Emailadressen doorgeven. 

3. Mededelingen 

De directeur verstrekt het strategisch beleidsplan van Edumare. Dit is een plan voor 2023 – 2027. Dit 

gaat vooraf aan een nieuw schoolplan. Er wordt input van alle scholen verzameld; op schoolniveau 

en schooloverstijgend. Zijn hier op- of aanmerkingen over? Volgende vergadering (28 september) 

bespreken. 

4. De taakverdeling binnen de MR grotendeels hetzelfde. Suzette wordt penningmeester. 

5. Notulen vergadering 13 juni 2022 

Een zin zal anders geformuleerd worden om verwarring te voorkomen.  

6. Inventarisatie scholingsbehoefte MR-leden 

Nieuwe leden krijgen een boekje. Heeft het vertrekkend lid het boekje ingeleverd? Er is ook een map, 

met daarin stukken over staturen/reglementen en de notulen van voorgaande vergaderingen. 

7. Leescoach 

De leeskliniek was financieel niet meer haalbaar. Binnen het KC-netwerk wordt hierover gesproken. 

Er zijn wel workshops te volgen bij de VPR-Academie. 

8. Schoolplein 

Er is contact met Anculus. Het oorspronkelijke plan was inmiddels duurder geworden en kwam 

buiten ons bereik te liggen. Er is een nieuw, goedkoper, plan gemaakt door Yalp. De gemeente draagt 

niet bij, want het schoolpand is van het bestuur. Er zijn ondernemers benaderd om te sponsoren. 

Misschien kan de Paardenmarkt iets bijdragen? Ook de windmolen-Geervliet-Heenvliet-club kan 

mogelijk sponsoren. We kunnen een oproep doen in de nieuwsbrief aan ouders voor ideeën of 

sponsoring. 

9. Bewegingsonderwijs 

We gebruiken momenteel voor groep 1 t/m 4 een gedeelte van de zaal van Kamlung en voor groep 5 

t/m 8 de zaal in Geervliet. Dat is geen ideale situatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

accommodatie. Gym kost veel tijd ivm lopen/fietsen en omkleden. Zeker als het twee keer per week 

moet. Het veld buiten de school is ook van de gemeente. Daar mogen we gebruik van maken.  

10. Buitenschoolse activiteiten binnen school 

Wat is er voor kinderen in de puberleeftijd? Wat is er na schooltijd te doen? In het strategisch 

beleidsplan wordt gesproken over ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Daar zouden dit soort zaken 

onder kunnen vallen. 

11. Communicatie met de achterban; nieuwsbrief en MR-inloop 



Elke eerste woensdag van de maand is er MR-inloop. Twee ouderleden zijn hiervoor om-en-om 

aanwezig. 12 Oktober is de eerste keer.  

12. Kunst, muziek, beeldende vorming 

De leerkrachten worden momenteel geacht zelf lessen kunst/muziek/beeldende vorming te geven. 

Er is geen vakleerkracht. Het is dus leerkrachtafhankelijk. Inzet van stagiaires van scholen voor 

kunst/muziek/beeldende vorming zou een mogelijkheid zijn. 

13. Vaststellen jaarplan 

Alle leerkrachten hebben zich ingeschreven voor werkgroepen (HPS, gedrag, rekenen, 

taal/lezen/begrijpend lezen). Burgerschap komt in het nieuwe plan van Edumare.  

14. Evaluatie kwaliteitskaart NPO-gelden 

De NPO-gelden waren bedoeld voor 2 jaar, maar dit jaar is een tweede ronde gestart, die ook 2 jaar 

duurt. In de eerste ronde hebben we ingezet op taal, rekenen en lezen. In de tweede ronde is 

aandacht voor kunst en cultuur. 

15 Vaststellen vergaderdata 

7 november 19.00 uur, 16 januari 19.00 uur, 13 maart 19.00 uur, 15 mei 19.00 uur, 19 juni 17.00 uur 

(i.v.m. eten). 

16. Rondvraag 

Social Schools is vernieuwd. Kunnen we een korte handleiding aan nieuwe ouders meegeven? Ook 

even een stukje in de nieuwsbrief met daarin in het kort hoe ouders een berichtje aan de leerkracht 

kunnen sturen. Ook uitleg bij de kennismakingsgesprekken in de nieuwsbrief. 

Volgende vergadering:  

Minivergadering op 28 september om het Strategisch Beleidsplan te bespreken. Voorbereiden vooraf 

en bespreken ter plekke. 


