
 NOTULEN MR dinsdag 3 november 2020  

Aanwezig: Annemarie, Christine, Ger, Stefan, Trude 

Afwezig: Anita 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 20:14 h geopend. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Notulen 28 september: goedgekeurd 

 

3. Ingekomen stukken 

a. Brieven Ventilatie (email 29 sept, brief 27 oktober) 

b. Financieel overzicht 2019-2020 OV (email 23 okt) 

c. Begroting 2020-2021 OV (email 23 okt) 

 

4. Uitgaande stukken 

Geen 

 

5. terugkoppeling Regioraad / GMR  

De GMR is (zeer) binnenkort, exacte datum niet bekend. Regioraad is op dezelfde datum 

 

6. Mededelingen directie 

In de week van 16 november komt de nieuwe ketel. Er is dan de hele week geen verwarming. 

Daarvoor wordt er morgen (4 november) in alle lokalen noodverwarming geplaatst. 

Er wordt momenteel aan een nieuwe website gewerkt, wordt helemaal gehost via Schools United. 

Ger en Iris hebben naar menustructuur e.d. gekeken. De huidige cms is niet meer bereikbaar en te 

updaten. Verwachting/hoop is dat het voor de kerstvakantie geregeld is. 

Officieel moet met de nieuwe corona maatregelen het buurthuis weer dicht. De 

veiligheidsregio/gemeente moet hier uitsluitsel over geven of dit ook voor de gymles van scholen 

geldt. Het is de verwachting dat dit donderdagmiddag nog niet bekend gaat zijn. In principe betekent 

dit dat er donderdagmiddag niet in het dorpshuis gegymd gaat worden. 

 



7. Ventilatie 

Zie brief. Er komen CO2 meters waarmee de luchtkwaliteit in de gaten gehouden kan worden en er 

zijn grenswaarden vastgesteld en gecommuniceerd. Als deze waarden bereikt worden dient er 

geventileerd te worden.  

We besluiten dat alle lokalen gemonitord kunnen worden. Er worden maar 2 meters per school 

verstrekt door Primo. Ger heeft er nog 1 gevonden uit het verleden, er wordt een 4e aangeschaft 

(actie Ger). 

Er is geen CO2 meter beschikbaar voor de peutersgroep, Ger communiceert dat met Alice 

 

8. Financieel overzicht 2019-2020 OV 

Trude heeft wat vragen gesteld aan Carmen over het financiële overzicht en begroot vs uitgegeven. 

Het financiële overzicht komt niet helemaal overeen met het tabblad  met het overzicht in de 

begroting van komend jaar. Posten zijn anders samengesteld en alle uitleg staat op 1 plek. 

Annemarie maakt voorstel om het overzichtelijker te krijgen 

 

9. Begroting 2020-2021 OV 

Voor de Sint is nu een vast bedrag per leerling begroot. 

Schoolreis blijft met de hele school. Er is binnen de OV wel over gesproken om dat te veranderen en 

evt. met groep 1/2  of 7/8 apart iets te gaan doen. Maar er is besloten om niks te veranderen, mede 

omdat de bus de grootste kostenpost is en bij splitsing voor schoolreis verhoudingsgewijs alleen 

maar duurder wordt. 

Verwachte inkomsten graag ook bij de begroting in 1 overzicht (zie voorstel Annemarie).  

 

10. Anti Pestprotocol 

Dit punt komt voort uit de enquête sociaal welbevinden van februari 2019 (verbeterpunt). Hoe er 

omgegaan wordt met en tegen pesten zou mondeling worden toegelicht tijdens de informatie avond 

aan het begin van het schooljaar. Het idee was dat ouders niet voldoende weten hoe dit geregeld is, 

en dat er daarom laag op gescoord wordt. De negatieve score van een beperkt aantal ouders komt 

namelijk niet overeen met de score van de leerkrachten en leerlingen uit groep 6, 7 en 8.  

Bij de leerlingen wordt dit ook getoetst middels de scol lijst Groep 6,7 en 8 vullen dit in, de 

leerkrachten ook over de kinderen. De uitkomsten hiervan worden ook anoniem gedeeld met de 

inspectie. 

Wel van belang is het onderscheid tussen pesten en plagen, daar zal binnen het team aandacht aan 

geschonken worden. (Actie Ger) 

 

11. Acties  



Wie wat Uit vergadering gereed 

Ger Communiceren pest 

aanpak 

08/06/2020 Geen datum 

(zodra het mondeling 

toegelicht kan worden 

naar ouders) 

Annemarie Inloggevens MR-mail 

aan Trude doorgeven 

08/06/2020 27 september 

 

Trude met Ger Planning bespeken 

onderdelen 

veiligheidsplan in 

vergadering MR 

28/09/2020 10 december 

Ger Aanschaf 4e CO meter 03/11/2020 zsm 

Annemarie Voorstel financieel 

overzicht / begroting 

OV  

03/11/2020 Geen datum 

Ger Pesten vs Plagen in 

onder aandacht bij 

team  

03/11/2020 Volgende 

teamvergadering 

Trude MR-lig 

penningmeester OV? 

03/11/2020 Geen datum 

 

12. Rondvraag 

Trude wil weten of een MR-lid ook de penningmeester van de OV zijn of assisteren? Trude zelf 

opzoeken in de wet 

13. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.22h gesloten. 

 

 

Volgende vergaderingen: 

Maandag  28 september  20.15 
Dinsdag  3 november 20.15 
Donderdag  10 december 20.15 
Dinsdag  9 februari 20.15 
Maandag  12 april  20.15 
Maandag  14 juni   19.30 
 


