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Agenda MR - overleg Leerkrachten: Jantine Bouman, Ineke Meijers  
  Ouders: Dilan Turgay, Marjolein Rotmans,  
Datum: 4 oktober    
Locatie: West (personeelskamer) Voorzitter: Jantine Bouman 
Aanvang: 10.15 uur Notulist: Ineke Meijers 
 

Tijd Wie Onderwerp 
10.15-10.25 Jantine Intro 
10.25-10.35 Jantine Taakverdeling MR 
10.35-11.05 Kristel NPO gelden 
11.05-11.20 Jantine Jaarplan 
11.20-11.30 Jantine/ Ineke Mededelingen: 

- MR cursus 11 november 
- Update website 
- Datum volgende MR vergadering 

11.30-11.45 Allen Rondvraag 
 
Jaarplan 
Het jaarplan is doorgenomen en er worden kleine aanpassingen gedaan. Het logo wordt 
veranderd en de website van school moet worden geüpdatet. Jantine en Ineke gaan hier 
achteraan. 
Daarnaast is de wens dat de OR zich voorstelt binnen de MR en op social schools.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage  
Vanaf dit schooljaar betaald stichting leergeld het bedrag voor schoolreisje niet meer. Lukt het 
ouders niet om het schoolreisje te betalen dan is de school verantwoordelijk. Uit welk potje wordt 
dit dan bekostigd? Dit zal invloed hebben op leermiddelen (aanschaf methode, papier, 
knutselmateriaal etc.)  
Er is gekozen om het schoolreisje geld niet te verhogen en te behouden op 30,-. Dit jaar zal er 
voor de huidige groep 2 – 3 ( en enkele leerlingen van groep 1) een compensatie zijn. De OR heeft 
hier inzage in. De vrijwillige ouderbijdrage blijft op 20,-  
De ouders van MR gaan hulp aanbieden via social schools voor ouders met hulpvragen. 
 
Ingestemd door OMR Bedrag vrijwillige ouderbijdrage 

behouden op €20,00 
Ingestemd door OMR Bedrag schoolreisje behouden op 

€25,00 voor groep 1/2 en €30,00 voor 
groep 3 t/m 8 

 
 
Taakverdeling 
Jantine is voorzitter en zal samen met Ineke voor agenda, jaarplan en het bijhouden van de 
website. Ouders van MR zijn verantwoordelijk voor communicatie via Social Schools. 
Het notuleren gaan we rouleren. 
 
NPO  
Geschrokken reactie op NPO en de vraag of dit niet enorm is aangedikt? Leerkrachten leggen uit 
hoe dit plan gelezen wordt. De angst is weggenomen.  
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NPO plan heeft focus op leerwinst en leefwinst. Dit wil PMS realiseren door schoolbrede cursus 
begrijpend lezen, er wordt een rekencoördinator aangesteld en PMS zet in op woordenschat. Voor 
de kleuters wordt er LOGO3000 aangeschaft. De school wil meer gebruik maken van excursies.  
Daarnaast opfriscursus vreedzame school gericht op groepsvorming en investeren in groen in de 
school. Ook met groep 7-8 de tuin achter de school aanpakken m.b.v. een expert.  
Er wordt gewerkt aan een visie op het jonge kind, dit traject is vorig jaar gestart en wordt dit jaar 
voortgezet.  
 
TIP: Ouders dragen aan dat er vast ouders zijn die graag willen helpen bij taallessen. Een tekst 
lezen met een leerling en vragen stellen over de tekst 
Daarnaast worden er verschillende opleidingen gevolgd. Ook het team is in ontwikkeling.  
Om goed in te zetten op het taalonderwijs worden er nieuwe boeken aangeschaft. 
 
MR cursus 11 november 19.30 Op stichtingsbureau CPOB ( hooibeestje 4) 
 
Voor de volgende MR vergadering 
Ouders van MR ontvangen graag een papieren versie van het jaarplan.  
Volgende MR vergadering is op 8 nov. We starten om 10.00. Reina komt langs namens OR om 
voor te stellen en tussenstand ouderbijdrage weer te geven 
 
 


