
Notulen 6e MR vergadering  
Datum : woensdag 7 juli 2021                         

Aanvang  : 13:00 uur (de vergadering is openbaar)   Einde vergadering: 14.30 uur. 

Locatie : De Klimop te Dreischor  

Genodigden : Femke, Daphne, Fleur, Tim, Andre. Daphne afwezig i.v.m. overlijden schoonvader. 

 

 

1. Opening 

2. Notulen vorig overleg. Vraag over het sponsorgeld of de rekeningen van de schooltuin daarvan betaald 

konden worden. André heeft met Dominic gesproken over de inkomsten van de OR, in principe beslist 

de MR waar het geld naartoe gaat. Het eten en drink protocol is naar de ouders gestuurd. Er was 1 

ouder met vragen. 

We moeten aankomende vrijdag een wervingsstukje in de kletskop komen voor een nieuw MR lid, 

omdat Daphne stopt. 

Volgende agenda: 5 gelijke dagen model 

3. Binnengekomen post: - MR tijdschrift doorgegeven. Femke neemt de tijdschriften van maart en juni 

mee. 

4. Mededelingen vanuit de OR. Femke had de notulen van 10-6 niet gekregen.  

5. Mededelingen vanuit de GMR.  Er moet volgend schooljaar ook een nieuwe afgevaardigde van onze 

school naar de GMR. 

6. Mededelingen vanuit directie. Ali en Fleur zijn dit jaar geschoold tot leescoördinator. We zijn begonnen 

met het creëren van een schoolbieb.  

NPO gelden komen vrij om de hiaten die opgetreden zijn door het thuisonderwijs tijdens de lock-down 

weg te werken. We gaan deze gelden in zetten voor spelling en rekenen. Het bedrag voor onze school 

zit rond de €47.600. Hoe we dit geld gaan besteden moet nog worden besproken in het team. De MR 

heeft hierin adviesrecht in. Dit geld mag in 4 jaar tijd besteed worden. We zullen misschien in deze 

jaren ook geld nodig hebben voor de formatie.  

André stuurt de spelregels-keuzemenu’s van de NPO gelden door aan de MR. 

7. Evaluatie presentatie project biodiversiteit: Femke vond het jammer dat we de presentatie in 

Goemanszorg op een maandag hadden gepland, dan werken de meeste ouders. Dat heeft te maken 

met corona (de cohorten waar we nog in moesten werken) en omdat het museum op maandag 

gesloten is voor bezoekers, dus dan konden wij met de school alles neerzetten voor de presentatie. 

8. Participatie GMR. Laten we eerst zorgen dat er een nieuw MR lid komt en afwachten hoe de 

samenstelling van de GMR moet worden. 

Formatie: reeds besproken. Onderwijsassistent Patrique stopt op De Klimop, hij heeft elders een 

aanstelling voor meer dagen gekregen.  

9. Wat verder ter tafel komt: 

We hebben een wensenlijst gemaakt voor het gebouw en de school (vloerbedekking, schilderen, 

kasten, lamellen). Dit wensenlijstje moet goed worden gekeurd door het bestuur. 

Regioschool: alle scholen die daar bij horen zijn nu betrokken. Onze school heeft status aparte 

gekregen. De gemeente wil dat verschillende denominaties gaan samenwerken en in 1 gebouw 

gehuisvest worden. Het zou zelfs kunnen dat er twee regioscholen komen, 1 in Oosterland, 1 in 

Nieuwerkerk. Op 22 september komt er een informatieavond voor de ouders/verzorgers, MR en teams 

van de scholen.  

10. Rondvraag:  

 

Acties: 

1. Volgende agenda: 5 gelijke dagen model. 

2. André stuurt de spelregels-keuzemenu’s van de NPO gelden door aan de MR. 

3. André stuur de groepsindeling door. 



4. Nieuw MR lid, GMR lid. Tim en Fleur zorgen voor wervingstekst in de kletskop.  

5. André kijkt of hij het IHP van de regioschool mag doorsturen. 

6. 22 september informatieavond regioschool. 

 

 


