
Notulen MR vergadering 5, d.d. 26-05-2021 

  
1 opening: bedankje Corina. Daphne en André spreken Corina toe. 
Opbrengst sponsorloop. Er is ongeveer €2600 opgehaald. Er zijn een aantal kinderen die het 

geld nog niet hebben ingeleverd/overgemaakt. Even nakijken of deze ouders wel geld zouden 

geven volgens het sponsorformulier en dan ouders vragen om het geld.  
We hebben nog €370 te betalen voor de schooltuin. Het schoolbudget hiervoor is heel klein. 

Zou dit vanuit de sponsorloop gelden betaald mogen worden? De OR bekijkt het totaalbedrag 

en besluit dan welk bedrag er naar het goede doel, in dit geval de schooltuin, gaat.  

Volgens André ligt de beslissing over waar het geld naartoe gaat dat opgehaald is bij een 

sponsorloop bij de MR. Dit kijken we nog na.  
Het is goed dat er wat meer samenwerking tussen OR en MR is. We zouden ook een keer per 

jaar met elkaar kunnen vergaderen.  
  

2 Notulen vorig overleg, 4e MR vergadering van 3-3-2021 

Eten en drink-protocol wordt rondgestuurd als het schoolfruit stopt. Dat is deze en volgende 

week nog. 
  
3 MR tijdschrift doorgeven. Fleur heeft de tijdschriften doorgenomen. We zouden de 

begroting op de agenda kunnen zetten, dat we mee kunnen kijken welke keuzes gemaakt 

worden en of dat in lijn is met de schoolontwikkeling.  
  
4 Mededelingen vanuit OR. De vergadering van vorige week is niet doorgegaan. Er staat 

geheimhouden m.b.t. gegevens uit verslagen. Wat wordt daar mee bedoeld. 
  

5 Mededelingen vanuit GMR. Morgen is er weer een vergadering. Daphne heeft de 

vorige vergadering aangegeven dat ze wil stoppen als voorzitter en lid van de GMR. Ze blijft 

tot eind van het schooljaar. Ze is al 2 jaar langer voorzitter dan de termijn van 3 jaar aangeeft. 

Esther Horst wordt interim-voorzitter. Volgend schooljaar zal er een nieuwe voorzitter en/of 

secretaris gezocht moeten worden. 
Ook zit er voor Daphne de 2e termijn in de MR op. Ook als MR-lid gaat zij stoppen. Daphne 

vraagt wie er nog dit schooljaar met haar mee gaat om alvast te zien hoe het in de GMR gaat, 

zodat ze het stokje door kan geven.  
Er moet een verkiezing komen voor een vervanger voor Daphne. Stukje in de kletskop waarin 

aangegeven wordt dat Daphne gaat stoppen, profielschets van MR lid, tijd om te reageren en 

dan verkiezing. (opzoeken wervingstekst van de vorige keer) 
  

6 Mededelingen vanuit directie: 
project biodiversiteit. 28 juni hebben we een presentatie in museum Goemanszorg. We zijn 

druk in de schooltuin.  
Groep 1-2-3 werkt aan het thema bloemen en bijen.  
Zodra het mag kunnen we de natuurouders ook vragen om te helpen in de schooltuin. Zoals 

het er nu uit ziet zal de presentatie in cohorten, per groep en in verschillende tijdblokken, 

worden gehouden. 
  
7 Mededelingen vanuit ouders: - 

  
8 Formatie 2021-2022: Groepsindeling: André heeft het document gemaild. Het worden 3 

groepen; groep 1-2-3 27 leerlingen (maar 4 leerlingen moeten dan nog aanmelden voor 



oktober), groep 4-5-6 24 leerlingen, groep 7-8 17 leerlingen. Elke groep houdt dezelfde 

leerkrachten. De onderwijsassistenten kunnen ook blijven. Er zijn drie stagiaires beschikbaar.  
Besteding werkdrukmiddelen een deel wordt gebruikt voor de onderwijsassistenten. Er is een 

leerkracht Franny van der Vliet met aanstelling 0,1581 = 6 uur, die graag bij ons wilde 

werken. Ze komt bij ons werken, ze is bereid om bijvoorbeeld om dinsdag- en 

donderdagochtend die 6 uur te komen werken. 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden: 68 leerlingen x €700 Dit moeten we gaan 

gebruiken om ontstane achterstanden weg te werken. Franny van der Vliet kan daar uit 

betaald worden. (volgend jaar 2022-2023 zal er €500 per leerling beschikbaar zijn). Aan de 

hand van een schoolscan (onze schoolvoortgang) gaan we een plan maken om de kwaliteit te 

verbeteren. Op bestuursniveau moet dit plan verantwoord worden. 
De licentiekosten van Gynzy worden ook uit de werkdrukmiddelen betaald.  
PMR moet voor akkoord tekenen of de werkdrukmiddelen goed besteed worden. Wat over 

blijft wordt uitgekeerd op bestuursniveau.  

  

9 Evaluatie koningsspelen/sponsorloop: leuke dag geweest. Traktatie van de OR. Helaas 

moest het apart, ondanks dat is het toch een gezellige ochtend geweest. 
  
10 Evaluatie corona achterstanden: op gebied van lezen en spelling. We hebben €6300 

gekregen dit schooljaar om aan de achterstanden te werken. Alle groepen zijn klaar met dit 

traject. 
  
11 5-gelijke-dagenmodel: André ziet een grote meerwaarde in dit model. Er is een evenredige 

verdeling van de schooltijd over de dagen. Je houdt meer uren over voor studiedagen en 

overleg e.d. Kibeo is ook voor dit model, zo kunnen zij beter afstemmen, omdat dagen 

hetzelfde zijn. Dit punt moet de volgende keer weer geagendeerd worden, zodat we het nog 

beter kunnen bespreken. 
  

12 Er is samen met de dorpsraad een actie bedacht om op een ludieke manier aandacht te 

vragen voor het ontbreken van een veilig fietspad van Dreischor naar Zierikzee. Goed om een 

keer op deze manier actie te ondernemen. 
  

13 datum volgende vergadering: woensdag 7 juli 13.00 uur, als het kan fysiek. 
  

14 Rondvraag: geen vragen. 
 


