
NotulenNotulenNotulenNotulen    MRMRMRMR    vergaderingvergaderingvergaderingvergadering        

 

Datum overleg:  Dinsdag 14 september 2021 19:30 uur 

 

 

Aanwezig:  Roel Schuringa (vz), Marc Smidt, Ingrid Nieboer, Bertha Samallo, Angélique 

Cooke, Gea Hurenkamp, Han-Rogier de Vrij, Astrid Heller (secr.) 

Afwezig:  Johan Starke  

________________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

- Roel opent de vergadering. 

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 22 juni 2021 

- Goedgekeurd en vastgesteld 

 

3. Mededelingen  

- TS afwezig sinds week 1, vervanging door AvE. en LD. (invaller), TS start volgende 

week op arbeidstherapeutische basis (2 uren) 

- Wegens corona groep 7 deze week in quarantaine 

 

4. Formatie  

- Afwezigheid TS (zie punt 3) 

- Vacature groep 4 i.v.m.zwangerschapsverlof, voor 4 dagen van 16 oktober t/m 4 

maart, 3 sollicitanten hebben zich gemeld (van buiten OPRON), gesprekken 

maandag en dinsdag a.s. en e.v.t. donderdag a.s. indien er zich sollicitanten vanuit 

Slim aanmelden. 

 

5. ARBO:  

- Uitvoering ARBO-beleid: morgen (15/09) RI en E gesprek (MT) 

- > Airco groep 6a werkt niet (voldoende) 

- > Ventilatie in alle overige lokalen, m.n. oudbouw kleuterkant 

- > werkplek i.v.m. computer groep 6 (aangepast bureau en niet werkende 

computer) 

 

- Verkeersveiligheid: programma VVN Verkeersdag Streetwise i.s.m. ANWB op 22 

november per bouw verschillende activiteiten 

 

- Mobiele lab van de Politie op school komt woensdag (16/09) op school om 

voorlichting te geven aan de groepen (6), 7 en 8. Thema's zijn social media en 

hangjongeren/vandalisme op het plein: laatste is geruime tijd een item i.v.m. 

overlast voor de buurt en school. Op zoek naar oplossingen -> opties: plaatsen 



verbodsbordjes, afgesloten hek. Er vindt overleg plaats tussen directie met de 

wijkagent over welk beleid uit te gaan voeren. 

 

6. MR:  komend schooljaar 

 

- Jaarverslag MR (format JT, overdracht JS?) 

- Financieel jaarverslag  

Financieel jaarverslag is nog niet klaar.  

Begin gemaakt met schooljaar '19-'20, dit laten varen, te lang geleden om nog aan te 

schrijven, '20-'21 staat er nog zo'n E 4.000 open, directie heeft ouders aangeschreven. 

Oud papier levert wel geld op, uitgaven zijn o.a. schoolreis. Een overzicht wordt 

opgesteld. Tevens wordt er een schrijven uitgedaan aan ouders voor schoolgelden voor 

het schooljaar '21-'22. 

Stichting Leergeld kan niet meer, directie is Intermediair sport en cultuur om ieder kind 

mee te kunnen laten doen aan activiteiten. 

Financieel gezien is er overleg met de OR i.v.m. inkomsten en uitgaven. 

Penningmeester schuift aan bij OR-vergadering. 

Kascommissie: Marc benadert ouders. 

 

- Informatieve ouderavond: inloopvond op VOLG-1, inzage Jaarverslag en 

Financieel Jaarverslag.  

- Vaststellen vergaderdata: 

Vastgesteld: 

Dinsdagavond:14-09/ 26-10/ 07-12/ 25-01/ 22-03/ 17-05/ 21-06 

 

-> Bedankje voor de vaste papierophalers (DK, BJ)? 

 

 

7. Jaarplanning  

- Schooljaarverslag concept 

- Schooljaarplan concept 

- Combigids concept 

- > reeds in bezit MR 

- Acties vanuit schoolplan -> verwerking in schooljaarplan, schoolscan en NPO-

gelden moeten hierin verwerkt worden. TL en BL geven hiaten door thuiswerken, 

dit zijn speerpunten waar aan gewerkt wordt met inzet van Bureau 

Meesterschap. 

- Vaststelling klachtenregeling, vertrouwenspersonen Compaen (wordt vermeld in 

schoolgids) 

 

 

8. WVTTK / rondvraag 



- Unit groep 5-6, start in basisgroep met vakken rek, taal, spelling, schrijven, lekker 

lezen in je eigen boek in 4 groepen. 's Middags van 4 naar 3 groepen, speerpunt TL 

en BL: verdeling naar niveau. Gym, KiVa, w.o., creatief. Organisatorisch is het 

zoeken naar structuur, wel positieve geluiden vanuit kinderen en ouders. Basis 

moet goed worden neergezet. Positief is dat collega's samen de schouders er onder 

hebben om alles vorm te geven. De groepen kinderen mengen zich ook. 

- In groepen 1-2 met uitval TS, EP en AE pakken dit op samen met de ib-er. 

Visieontwikkeling gaat vanuit Opron, EP gaat dit jaar opleiding specialist jonge kind 

doen. 

- Verplaatsing van schoolreis standaard naar vrijdag ii.v.m. vermoeidheid en 

motivatie kinderen? 

 

9. Sluiting 20.52 uur 

 

 

MR bijeenkomsten 2021MR bijeenkomsten 2021MR bijeenkomsten 2021MR bijeenkomsten 2021----2022202220222022:  

- dinsdag 26-10-'21 

- dinsdag 07-12-'21 

- dinsdag 25-01-'22 

- dinsdag 22-03-'22 

- dinsdag 17-05-'22  

- dinsdag 21-06-'22 

 

 

 

 

 
 


