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Agenda MR - overleg Leerkrachten Jantine Bouman, Ineke 
Meijers  

  

Ouders Dilan Turgay, Marjolein 
Rotmans, Majda El 
Kaddouri 

Datum: 14 november 2022 Directie Kristel Klokke 

Locatie: West (personeelskamer) Voorzitter Jantine Bouman 

Aanvang: 10.00 uur Notulist Marjolein Rotmans 
 
 
 

Tijd Wie Onderwerp 

10.00-10.05 Jantine Intro  

10.05-10.20 Reina Begroting OR 2022-2023 
- Ouderbijdrage 
- Schoolreisje 
- Stand van zaken op dit moment 

10.20-11.00 Kristel - Meerjarenplan 2023-2027 (voortgang 
en doelen van 2019-2023) 

- Ouderbetrokkenheid  
• Terugblik artikel 
• Open inloop 
- Jaarbegroting 2023 
- Corona draaiboek 

11.00-11.20 Jantine - Jaarverslag MR 2021-2022 

- Basisvaardigheden subsidie 

11.20- 11.30 Jantine Mededelingen 
Vast punt:  

- Ouderbetrokkenheid (zie hierboven) 
- Vragen vanuit ouders 

 
Overig: 
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- Datum volgende vergadering (kort) 
- Januari 

 
Punten volgende vergadering:  

- Begroting 
- Financieel overzicht OR 

11.30-11.35 Allen Rondvraag 
 
 
 
 
Notulen vergadering 14 november 2022  
  
Aanwezig : Ineke Meijers, Jantine Bouman, Majda El Kaddouri, Marjolein Rotmans  
Gedeeltelijk aanwezig : Reina van Doorn (OR) , Kristel Klokke (directie)  
Afwezig : Dilan Turgay  
  
Reina geeft een update vanuit de OR. De brief voor de vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar 
later dan normaal (begin oktober). Dit heeft te maken met de aanvraag die scholen hebben 
gedaan bij de stichting CPOB om de ouderbijdrage te financieren vanuit de npo gelden. Dit omdat 
de organisatie SKOR (de katholieke scholen) heeft besloten dit wel te doen. CPOB gaat dit echter 
niet doen is besloten dus daarom zal Reina vanuit de OR de ouderbijdrage brief nu in november 
wel gaan meegeven met alle kinderen. Dit jaar is er gekozen voor het spreiden van de vrijwillige 
ouderbijdrage en het geld voor de schoolreis, zodat het financieel wat makkelijker wordt voor 
gezinnen, vooral met meerdere kinderen. Dus nu in november komt er een verzoek voor de 
vrijwillige ouderbijdrage van 20 euro en rond de tijd van de schoolreis straks zal er een nieuwe 
brief komen met verzoek tot betaling voor schoolreis. ( 25 euro voor groep 1-2 en 32,50 euro voor 
groep 3-8)  
In de begroting van de OR staat het kopje Promotie PMS, het wordt ons allen niet duidelijk wat dit 
inhoudt. Daarom gaat Reina dit navragen bij Karen , die namelijk verantwoordelijk is voor deze 
gemaakte begroting. De begroting lijkt nog niet up to date te zijn.  
  
Kristel haar bijdrage voor deze vergadering gaat onder andere over het schoolplan. Die wordt 
meer visueel gemaakt omdat beeld meer zegt dan enkel tekst.  
Dan hebben we het nog over de npo gelden gehad. Kristel vertelt dat het schooljaar 2023/2024 het 
laatste jaar is waarin npo gelden ingezet mogen worden. Vanuit de npo gelden mogen scholen 
geen reserves houden van wat eventueel over zou blijven. Kristel wil het voornamelijk inzetten 
voor thematisch onderwijs en excursies.  
Ook vertelt Kristel over de basisvaardigheden- subsidie. Deze subsidie is voor het opkrikken van 
rekenen en taal. Kristel heeft ook een aanvullende basisvaardigheden subsidie aangevraagd voor 
onze school, daar heeft zij nog niks op gehoord.  
  
We bespreken de ouderbetrokkenheid. We hebben het over hoe de inloop ochtenden bevallen. De 
open inloop vinden veel ouders fijn, zo zie je als ouder eindelijk weer na een lange periode wat je 
kind in de klas zo allemaal doet. Wel valt op dat met name de jongere kinderen de ouders in de 
klas krijgen. Groep 3-4 is bijvoorbeeld steeds druk bezocht tijdens de inloop ochtend. Vooral in 
groep 7-8 lijkt er weinig interesse te zijn van ouders. Afgesproken dat school altijd een dag van te 
voren even een herinnering op social schools zet over het plaats vinden van een inloop ochtend 
de volgende schooldag.   
Naast de inloopochtenden gaat school starten met huisbezoeken bij de leerlingen. Dit is vrijwillig , 
zowel kinderen als ouders moeten dit leuk vinden. Daar gaat het ook vooral om, kinderen vinden 
het vaak erg leuk om hun juf hun eigen thuis te laten zien. De huisbezoeken starten ook deze 
maand (november).  
  
Jantine vertelt dat er dit schooljaar ook geen kamp zal plaatsvinden voor groep 7-8. Er zijn teveel 
kinderen die niet kunnen (financieel) of mogen. In plaats daarvan gaan zij een nachtje op school 
logeren.  
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Het corona draaiboek is door iedereen goedgekeurd in de vergadering.  
  
Jantine is bezig met een jaarverslag van de MR, dit blijkt nog niet zo makkelijk te zijn, kost dus 
even wat tijd ,maar is in de maak.  
  
De volgende vergadering is op dinsdag 17 januari 2023. Graag zien wij dan ook de OR (Reina) 
met de juiste begroting van de OR.   
  
Rondvraag : geen bijzonderheden  
  
  
 


