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Notulen 127e vergadering donderdag 24 juni 2021, 19.30 uur 
 
 
Aanwezig: Patrick, Marjana, Fleur, Susanne, Evelien (notulen), Lobke, Esther, Geert - Jan Afwezig: Jenny 
 

19:30 1 Opening en vaststellen van de agenda en notulen 21 mei 2021 Besluitvormend 

19:40 2 Rondvraag en mededelingen zonder Geert-Jan 

Fleur is nieuw lid en wordt warm welkom geheten. 

Besluitvormend 

19:50 3 Taakverdeling en werving MR 

Vanuit de personeelsgeleding zal er geen 4e lid zijn komend jaar. Er zijn geen 

nieuwe potentiële leden. De vraag is wat dit betekent voor de oudergeleding. 

Er zou 1 ouderlid kunnen opstappen, of 1 ouderlid naar de GMR gaan. Er wordt 

gekozen voor natuurlijk verloop. Evelien zal komend jaar voor het laatste jaar 

in de MR zitten. Er zijn geen ouders die interesse hebben in de GMR. 

Volgend jaar zal Marjana de rol van voorzitter op zich nemen. Lobke blijft 

secretaris en maakt de agenda samen met Geert jan en Marjana. Evelien zal de 

notulen blijven maken. 

Informatief 

  Aansluiten directie  

20:00 4 Mededelingen directie  
In de laatste schoolweken wordt toegewerkt naar het afscheid van 
verschillende collega’s. Deze laatste 3 weken zijn erg druk. 

 

Informatief 

20.10 5 Nationaal Programma Onderwijs  (coronagelden). Natasja Schreuder sluit aan 
om een toelichting te geven op het gemaakte plan. 

A.g.v. alle corona- aanpassingen krijgen alle scholen van de overheid extra geld 
de komende 2 jaar om leerlingen te ondersteunen, daar waar ze het het 
meeste nodig hebben. Er is een school scan gedaan om te zien waar de 
grootste uitval is opgetreden bij leerlingen. Natasja licht het proces toe van het 
opstellen van het plan. Zij is benieuwd naar de eerste reactie van de MR. De 
eerste reacties zijn positief, het ziet eruit als een plan waaraan met veel 
aandacht is gewerkt. Er wordt wel aangegeven dat sommige dingen lastig te 
begrijpen zijn voor ‘leken’. Daarnaast komt de vraag naar voren of het de 
bedoeling is om alles tegelijk aan te pakken, of dat het ook mogelijk is 
voornemens te spreiden over de 2 jaren. Natasja geeft aan dat hier over na is 
gedacht en er al keuzes gemaakt zijn over wat wanneer te doen. Tegelijk geeft 
ze aan dat er veel op het programma staat en dat het zou kunnen dat niet alles 
gaat lukken zoals gepland. Vanuit de MR wordt aangegeven dat de indruk 
bestaat dat er niet heel scherp gekozen wordt voor enkele gebieden, maar dat 
bijna op alle gebieden wordt ingezet. De vraag is hoe uitvoerbaar dat gaat zijn. 
Ook leeft de vraag wat precies bedoeld wordt met duurzame inzet. Het is 
bedoeling dat wat wordt ingezet ook na de 2 jaar die dit plan bestrijkt door zal 
gaan. Er zal ook geld worden ingezet voor de aanschaf van materialen. 
Daarnaast is er met Visser fysiotherapie samenwerking gezocht om een plan te 
maken om de motorische ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en op 

Informatief 
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termijn mogelijk ook behandeling indien nodig, met toestemming van ouders, 
hierop te kunnen geven. Dit kan dan tijdens schooltijd worden gedaan. 

Voor 10 juli 2021 zal de MR instemming moeten geven op het plan. Het moet 
nog aangevuld worden met bedragen.  

20.30 10 Mededelingen GMR 

-Er is vooral veel gesproken tijdens de GMR- vergadering over de NPO gelden. 

- Daarnaast is gesproken over het beleid omtrent langdurig zieke medewerkers 
binnen PROO.  

informatief 

20:40 11 Terugkoppeling actiepunten vorige vergadering 
- Lobke bespreekt met ouder kind commissie: gedaan. Commissie was blij 

met de input en heeft de informatie hiervan meegenomen voor de 
toekomst. 

- Kindvrije dagen zijn goed gekeurd 
- Nieuwe leden MR zijn geworven 
- GJ heeft gesproken met John over schoolplein 

 
Lobke 
 

20:50 12 Actiepunten voor de volgende vergadering 
- Esther zal vanuit de GMR blijven volgen waar van de NPO- gelden de 

50 euro per leerling naartoe zal gaan. 
- Lobke schrijft een stukje voor in de nieuwsbrief 
- GJ bespreekt met conciërge nog een aantal zaken omtrent plein en 

rookbeleid 
- Marjana vraagt bij de Spar of er folders neergelegd mogen worden, zo 

ja haalt ze deze bij Geert-Jan. 
- Oudergeleding en personeelsgeleding overlegt met elkaar over het 

actieplan NPO indien nodig zodat schrijftelijk instemming gegeven kan 
worden. 

 

 

21:00 13 W.v.t.t.k. en afsluiting 

- Het nieuwe dak zit erop! Helaas brengt het nog niet meer verkoeling. 

- Instemmen NPO actieplan zullen we schriftelijk gaan doen.  

- Informele borrel ter afsluiting van het MR jaar doen we op woensdag 14 juli 

21 in de tuin bij Patrick (Vitruvius 157) 20:00 uur.  

 

 


