
 

 
 

 
Notulen  MR-vergadering datum: 27-06-2022 
 
Aanwezig:   
Afwezig: - 
Notulen: Willeke 
Directie:  Jan 
Aanvang: 20.00 uur  Sluiting: 21.30 uur  
 

Agendapunt Bespreking en eventuele actie / besluit 

1. Opening  Welkom door Remco. We starten gezamenlijk met 
OR. 
 
 

OR punten 1. OR/MR filmpje. Deze is gemaakt en 
gestuurd naar Jan door Maaike. Hij staat nog 
niet op de site. Dit graag snel regelen. 

2. DE OR heeft nog steeds geen mailadres. Jan 
heeft inmiddels de mailadressen van de 
ouders gekregen om deze in een DG groep 
te zetten door Claudia. Dit graag opnemen 
met hoofdkantoor. 

3. Evaluatie Efteling: de jongere kinderen 
hebben een leuke dag gehad. Vonden het 
wachten niet heel erg. Spelen ook nog wel in 
de rij. Oudere kinderen hebben meer moeite 
gehad met de lange wachttijden. Wilden 
meer actie. Er is een ouder die een brief 
heeft gestuurd met een evaluatie. Zij is 
uitgenodigd voor een gesprek. Punten om 
de volgende keer in de gaten te houden zijn: 

- kijken naar een minder drukke datum 
eventueel rekening houdend met vakantie 
Duitsland/België.  

- communicatie naar (hulp)ouders na de dag 
van schoolreisje. Ook een bedankje. Voor nu 
is dat te laat. Of misschien toch nog een 
korte terugblik? 

- Letten op ouders die vanuit zichzelf iets 
lekkers kopen voor een groepje. 

- Kampgeld van groep 8 innen: in schoolkassa 
kan het bedrag vast meegenomen worden 
en kan er een regeling getroffen worden 
eventueel, een goedkoper kamp kan, maar 
de vraag is of er dan wel betaald wordt. De 



kinderen zelf het geld laten verdienen door 
bijvoorbeeld: taarten bakken, kerstkaarten 
verkoop etc. Dit moet niet zomaar op het 
bordje van de groep 8 leerkrachten komen. 
Komt ook terug op de 1e vergadering 
volgend jaar. 

2. Vaststellen 
notulen 
vorige 
vergadering  
 

Goedgekeurd. 

3. Mededelingen 
directie  
 

 

- volgend schooljaar krijgen we een nieuwe 
ouder, kind en leerkrachten peiling van 
Scholen met Succes. Deze gaat er begin 
volgend schooljaar uit. We kunnen maximaal 
5 vragen toevoegen. Vanuit de MR en OR 
misschien een vraag toevoegen. 

- Jan wil volgend jaar weer beginnen met een 
leerlingenraad met kinderen van groep 5 
t/m 8. 

- Woensdag worden de losse eindjes van de 
formatie helemaal besproken en vastgezet.  

- Daphne gaat een dag minder werken. 
- Leerkracht Spaans van het Anker is voor ons 

te duur. Remco weet nog iemand. Zij is 
native speaker en polst of zij misschien 
eventueel wil lesgeven. 

- Tessa is geslaagd voor haar assesment en 
gaat volgend jaar naast Margriet en Leslie in 
groep 4 werken. 

- Wij gaan van Gazprom af. We gaan volgend 
jaar met andere scholen uit de stichting 
100.000 euro meer betalen aan gas. We 
moeten ergens bezuinigen. Waar kunnen we 
besparen? Dubbel glas komt er op de 
Overloop en wordt voor 30% gesubsidieerd 
door de gemeente. Kompas is geen haalbare 
kaart. 

- Jaarplan: ter kennisgeving aangenomen. Wat 
gaat er mee naar volgend jaar? 

- Opslagfactor 
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8. Wat moet er 
terug naar 
leerkrachten/ou
ders/directie? 

 
 

- procesverloop van formatie na deze 
MR. 

- communicatie naar ouders over OA en 
LO bij startgesprekken/informatie-
avond. Voorstellen wie wie is en wie 
welke taak heeft in de klas. 

- Vragen van leerkrachten zijn 
besproken en worden zo nodig 
teruggekoppeld naar de leerkrachten. 
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notulenschema 
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