
 
AGENDA 

 

Bijeenkomst:

  

MR vergadering 

Datum: 18 oktober 2022 

Locatie: OBS de Dorpsbeuk 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

 

 

 

 AGENDAPUNT 

IR/A

R AANVULLINGEN 

DEEL 

I OVERLEG MET SCHOOLLEIDER 

 

 

1. Check in en agendavaststelling 

• Nieuwe notulist? 

 Annick 

2. Mededelingen/ ontwikkelingen 

Opstart nieuwe schooljaar 

Goed van start gegaan maar toch wel weer veel aan activiteiten. 

Volgend jaar toch weer goed kijken wat we wel/niet gaan doen. 

Startfeest 

Was goed geregeld en goed ontvangen door ouders. Heel waardevol. 

Veel geld opgehaald. De kinderraad denkt mee over het materiaal 

voor buitenspeelgoed. 

Nieuwbouw 

De gemeente gaat onderzoeken op welke plek de nieuwe school kan 

komen. Anne heeft aangegeven dat ze graag een IKC wil worden. Ze 

wil dan Happy Kids benaderen of zij dan ook in het gebouw komen. 

De gemeente denkt dat het ongeveer 4 á 5 jaar duurt voordat de 

bouw klaar is. Eerst moet er nog een onderzoek komen, dat gaat 

nog een jaar duren. Ook moet de gemeente kijken waar ze het geld 

vandaan gaan halen. 

 

Instroom groep 1 

Dit loopt goed. Veel broertjes en zusjes die nu instromen. Na de 

kerstvakantie gaan we splitsen. Er is nu een onderwijsassistent in 

opleiding, Medine zij loopt mee bij de kleuters. Er is nog een 

taalbarrière maar hier werkt ze hard aan. De bedoeling is dat Medine 

de instroomgroep gaat doen en wanneer er taalkringen gedaan 

moeten worden dat Iris dat gaat ondersteunen. Er komen wel weer 

nieuwe gezinnen bij. 

Rond de zomervakantie zitten we rond de 200 leerlingen. Volgend 

schooljaar denkt Anne wel weer met 2 kleuterklassen te starten. 

CO2 meters 

Die hebben we in de school. In elke klas staat zo’n meter. Soms 

krijgt Anne een mailtje dat ze niet werken.  

 

 

 

 

AR 

IR 

 

 

 

 

 

3. Vanuit de OMR 

Energieprijzen 

We moeten als school ook meer betalen. De thermostaat wordt 

teruggebracht naar 18 graden. De bedoeling is dat in de vakanties 

de thermostaat uitgaat en weer aangaat als de school weer start. 
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(I)nformatief (M)eningvormend (B)esluit (V)aststellen 

    

 

 AGENDAPUNT 

IR/A

R AANVULLINGEN 

Het energiecontract is allemaal centraal geregeld via STEV. 

 

Armoede: schoollunch etc. 

We hebben het in het team erover gehad. We gaan extra opletten in 

de klassen of er kinderen zonder ontbijt naar school komen. Anders 

gaan we als school brood in de vriezer leggen voor kinderen die 

geen brood mee hebben naar school. 

Er is vanuit een ouder een initiatief gekomen om gebruikt speelgoed 

in te zamelen op school. Zodat ouders die minder bedeeld zijn dan 

speelgoed kunnen ophalen voor hun kinderen (Heeft in de Parro 

gestaan). 

Ook is er gesproken over een weggeefkast. Dat ouders kunnen 

goede spullen inleveren op school en in de weggeefkast leggen. Dit 

moet nog worden vorm gegeven.  

 

Geluid vanuit/ over OR 

Er zaten 2 mensen in de OR. Er zijn nu 4 nieuwe ouders bij 

gekomen. Wanneer er activiteiten op de planning staan worden 

andere ouders benaderd om te komen helpen. 

 

Huiswerk in de pauze: 

Het wordt alleen gedaan als kinderen er een potje van maken. 

Kinderen worden er eerst op aangesproken en gewaarschuwd 

voordat deze consequentie wordt ingezet. 

 



 
AGENDA  
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 AGENDAPUNT 

IR/A

R AANVULLINGEN 

4. NPO inzet 

We stemmen in met de NPO inzet. 

 

 

IR 

 

 

 

5. Aandachtspunten 22-23 

Oriëntatieschool UNESCO 

We moeten het nu zichtbaar maken in de school. We doen al veel. 

We besteden dit jaar aandacht aan de thema's: Wereldburgerschap, 

Duurzaamheid en Vrede en Mensenrechten. We ervaren niet echt 

dat we een oriëntatieschool zijn. 

 

2-daagse studie cursus 

We gaan andere accenten leggen. We gaan ons bezig houden met 

de nieuwe visie/missie. 

 

Stevig: levensbeschouwing 

Er is één levensbeschouwing uitgevallen. Anne hoopt dat dit na de 

kerstvakantie is opgelost. 

 

Beleidsontwikkelingen STEV 

Dit wordt dit schooljaar opnieuw bepaald. Vanuit de Dorpsbeuk gaat 

Annick hieraan meedenken. Elke school levert 1 leerkracht die 

meedenkt aan het nieuwe beleid. 

 

Nieuwe ambitiekaart  

Voor rekenen en taal wordt er nu gewerkt in een schoolplan. Anne 

heeft burgerschap en technologie er ook aan toegevoegd. 

Alle aanpassingen die genoemd zijn in de notulen voor de 

ambitiekaarten/kwaliteitskaarten zijn gedaan door Anne. 

 

Kevin is nu bezig samen met Matthias een leerplan te maken voor 

bewegingsonderwijs. Hij maakt een plan van vakantie tot vakantie. 

 

Kwaliteitskaart VVE 

Dit moet nog gemaakt worden.  

 

  

 

 

6. Jaaragenda 

13 december: begroting (AR) 

14 februari: formatierichting 

9 mei: vakantierooster (AR), formatie (PIR), tussenopbrengsten 

CITO 

27 juni: schooljaarplan (IR), schoolgids (OIR), NPO gelden (IR), 

eindopbrengsten CITO 

  

DEEL 

II 
OVERLEG ZONDER SCHOOLLEIDER   
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(I)nformatief (M)eningvormend (B)esluit (V)aststellen 

    

 

 AGENDAPUNT 

IR/A

R AANVULLINGEN 

7. Vaste punten: 

Notulen vorige vergadering 

De schoolgids is later via de mail goed gekeurd door de MR. 

De notulen zijn goed gekeurd. 

Ingekomen post/ mail 

Geen post/mail binnengekomen 

 

We gaan in het nieuwe schooljaar niet meer uit eten, maar doen 

informeel een borrel. 

GMR 

Er is niets binnen gekomen.  

  

 

8. Kwaliteit-/ en ambitiekaarten 

Werkwijze/ afspraken MR 

Anne laat de kaarten eerst in de teamvergadering komen en 

wanneer ze aangepast zijn, worden ze besproken in de MR. Wanneer 

er geen aanpassingen zijn worden ze ook niet besproken. 

 

De volgende keer wordt de kwaliteitskaart close reading besproken. 

 

 

 

IR 

 

 

 

 

 

Bewegingsonderwijs 

aangescherpt 

9. Rondvraag en sluiting 

• Geen vragen 

 

  

 

IR: instemmingsrecht MR 

AR: adviesrecht MR 

OMR: oudergeleding MR 

PMR: personeelsgeleding MR 

 

 


