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Agenda MR - overleg Leerkrachten: Jantine Bouman, Ineke Meijers  

  
Ouders: Dilan Turgay, Marjolein 

Rotmans, Majda El Kaddouri 

Datum: 8 november 2021 

Directie: 
 
Afwezig: 

Kristel Klokke 
 
Majda El Kadouri 

Locatie: West (personeelskamer) Voorzitter: Jantine Bouman 
Aanvang: 10.00 uur Notulist: Jantine Bouman 

 
 
 

 

 

Tijd Wie Onderwerp 
10.00-10.15 Reina Informatie delen rondom Ouderraad/ouderbijdrage 

overzicht 
10.15-10.20 Jantine Intro  
10.20-10.50 Kristel Jaarplan  

Meerjarenplan 2019-2023 (doelen 2021-2022) 
Schoolformatieoverzicht (teldatum 01-10-21) 

10.50-11.15 Jantine/Kristel Ouderbetrokkenheid 
11.15-11.30 Jantine Mededelingen 

- Opening Januari uitgesteld  
- Situatie groep 7/8 
- Arbeidsmarkttoelage  
- Bericht Social Schools 
- Jaarplan MR 
- Foto voor website 

11.30-11.45 Allen Rondvraag 
 
 
Informatie Ouderraad  
 
Omdat de ouderraad sinsd 1 augustus 2021 is gesplits van IKC Passewaaij is het veel werk om 
alles op orde te krijgen. Er is op dit moment een bedrag op het spaarsaldo, alleen is dit bedrag er 
met alle activiteiten waarschijnlijk snel doorheen.  
Er is door de OR (Reina leerkracht 5/6 en Karen onderwijsassistent 1/2) een begroting gemaakt 
voor de activiteiten van dit schooljaar. Deze begroting is gemaakt ervan uitgaande dat we 80% 
betaling krijgen van de ouderbijdrage.  
 
De wet- en regelgeving geeft aan dat we niet bij ouders mogen vragen om de ouderbijdrage. 
Stichting leergeld betaald niet meer het schoolreisgeld. 
Kristel is nu aan het nadenken of er vanuit de begroting een reservepotje moet komen voor ouders 
die het schoolreisgeld niet kunnen betalen.  
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Elke commissie/activiteit krijgt een bepaald bedrag vanuit de OR. Er zijn nu 7 ouders in de OR. 
Deze ouders zijn weer gekoppeld aan werkgroepen, in deze werkgroepen zit ook altijd minimaal 
één leerkracht.  
 
Er komt na een aantal weken een herinnering voor betaling. Betaling in termijnen is ook mogelijk.  
Dilan geeft aan het bericht te kunnen vertalen naar het Arabisch en ze spreekt de gezinnen die 
koerdisch spreken ook aan.  
 
Een actie: langs de deuren is lastig. Een sponsorloop is zeker een idee.  
 
Jaarplan/ Meerjarenplan 
 
Er is op dit moment een schoolplan die loopt van 2019 tot 2023. In het directeurenoverleg zijn ze 
aan het kijken of deze periode langer gaat worden i.v.m. de coronaperiode die achter ons ligt. 
Deze periode zou dan verlengt worden met 1,5 jaar.  
 
Op Prins Maurits West hebben we een jaarplan met verschillende pijlers: 
- Gezonde School 
- Lezen 
- Rekenen 
- Toetsen/ portfolio’s 
 
We hebben op onze school een luxe met veel onderwijsassistenten. Die komt door de subsidies 
die we krijgen omdat we een NT2 (Nederlands als Tweede Taal) school zijn.  
Als leerkrachten kijken we veel wat er past bij ons onderwijs en onze school met leerlingen.  
 
Dit jaar ligt de focus op taal (2021-2022) en volgend jaar ligt de focus op rekenen (2022-2023). Dit 
jaar is rekenen het 2e spoor, volgend jaar is taal het 2e spoor.  
Kristel legt het doelenbord van West uit, per groep hebben we doelen. We vieren de successen 
die we hebben en we zetten dit uit in een actiebord. Daarom hebben we geen notulen. Zo blijven 
we de focus houden.  
 
Marjolein vraagt naar een punt op het activiteitenbord: ‘zieke leerkrachten, plan B’. Als er een 
langdurig zieke leerkracht is gaan de leerkrachten rouleren in de groepen. Zo is niet één groep de 
hele week of een langere periode achter elkaar thuis.  
 
Schoolplan maken we samen met het hele team en de ouders van de MR kunnen hier zeker in 
meedenken.  
 
Schoolformatieoverzicht 
 
Op dit moment zijn we 10 leerlingen gegroeid (teldatum 1-10-2021). Er loopt een onderzoek vanuit 
de gemeente. Zij maken een prognose naar aanleiding van een geboortegolf. Hoeveel leerlingen 
gaan er vanuit een wijk naar school?  
 
Ouderbetrokkenheid 
 
Het is de bedoeling dat we ouders laten rondkijken in de school op inschrijving (i.v.m. het huidige 
coronabeleid). Marjolein oppert nog een idee om een inloop halfuur te doen aan het begin van de 
dag van half 9 tot 9 uur.  
 
Ouders helpen verder mee met het versieren van de school bij bepaalde thema’s. Ook de ouders 
van de Petteflet helpen hierbij mee. De ouders van de OR helpen hier ook bij mee.  
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Mededelingen: 
 
- Arbeidsmarkttoelage  
We zouden als Prins Mauritsschool West eerst niet in aanmerking komen voor een 
arbeidsmarkttoelage omdat we met het BRIN nummer nog gekoppeld zijn aan IKC Passewaaij. 
Maar na wat onderzoek krijgen we nu toch wel de arbeidsmarkttoelage vanuit het bestuur van 
CPOB. Er komt een verdeling over 3 scholen.  
 
- Bericht Social Schools 
Marjolein en Dilan zetten een bericht op Social Schools naar aanleiding van deze MR vergadering.  
 
- Jaarplan MR 
Jantine en Ineke gaan de puntjes op de ‘i’ zetten met het jaarplan, ouders krijgen deze dan in een 
envelop mee.  
 
- Foto voor website 
We besluiten geen foto op de website te plaatsen, maar gewoon onze namen op de website te 
zetten. Via Social Schools kunnen ouders ons bereiken en ook via het schoolplein voor en na 
schooltijd.  


