
Datum : : woensdag 14 september 2022                        

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

Locatie  : OBS De Klimop te Dreischor.  

Aanwezig : Martine, Femke, Isabel, Tim, André, Corina, Linda 

 

1. Notulen vorig overleg 

Pagina 1: Isabel is gestart met haar opleiding tot schoolleider en vat even kort samen hoe dit 

tot nu toe gaat. 

Fleur gaat de klas overnemen ( wanneer Franny & Isabel) er niet zijn. 

2. Binnengekomen post. Tim geeft post door. 

3. Mededelingen GMR. Deze is nog niet gestart pas begin oktober. 

Mededelingen OR: Meeste punten die besproken zijn/ staan ook op de agenda MR. 

Vanuit OR: Kunnen we een markt organiseren i.p.v. sponsorloop? In het schoolteam wordt 

dit overlegd. Je kunt nadenken over evt. een kerstmarkt en alsnog een sponsorloop in het 

voorjaar. Of een sponsorloop in het najaar en een markt in het voorjaar. Andre zet dit op de 

agenda voor in de teamvergadering.  

4. Mededelingen vanuit ouders/verzorgers; geen opmerkingen. 

5. Mededelingen vanuit directie: 

- Voetbalkooi. Andre heeft nogmaals navraag gedaan bij de gemeente. Er liggen aanvragen 

bij bedrijven voor een offerte van het hekwerk. Streven is om dit schooljaar helder te krijgen 

wanneer dit gerealiseerd kan worden. Linda vraagt of nagedacht is over het benaderen van 

de Johan Cruijff foundation i.v.m. een eventueel gift/ bijdrage. 

Corina gaat even kijken of er bij de dorpsraad nog een potje is. 

Andre deelt de info met Corina. 

-Pimpen school. Iedereen is erg blij met het resultaat! 

-Woensdag 21 sep komt er iemand om een schoolscan uit te voeren. Om te kijken naar de 

luchtkwaliteit in de school. Obase heeft een subsidie ( toezegging) ontvangen om te 

investeren  in verbeteringen van de luchtkwaliteit in de schoolgebouwen. Wordt vervolgd! 

- Bloei ( naschools aanbod). Op 17 sep is er een Kick off. 20 organisaties hebben zich 

aangemeld bij de gemeente om aanbod te verzorgen. Dit zal tijd nodig hebben om te 

ontwikkelen/ groeien.  

6. Start nieuwe schooljaar: 

-Tim geeft aan dat het een fijne eerste week was. Hij heeft een goede start gemaakt met zijn 

groep 4/5. Isabel sluit zich hierbij aan. Leuke groepen en een lekkere sfeer.  

De startgesprekken zijn nieuw, en worden in het team nog geëvalueerd.  

Andre geeft aan dat alle leerkrachten een goede vakantie gehad. Alle kinderen waren ook 

weer aanwezig met de start van het schooljaar. Op 1 september was er een fijne 

startvergadering met het team. Andre geeft aan welke zaken er allemaal besproken zijn. Zo 

zijn er een aantal mensen (o.a. Barry ten Brink) die wat bij willen dragen aan de muziek 

lessen.  

Femke wil graag haar piano doneren aan de school. Dit wordt in het team besproken. 

Ook heeft Femke een elektrisch drumstel staat, mocht Barry dit willen gebruiken. 

- Ontruimingsplan/oefening. Tim gaat dit met Dominique van de Velde bespreken en dan 

wordt er een oefening ingepland. 

- Schoolfruit loopt. 

- Tim geeft aan dat Nieuwe lesmethodes ( Nieuwsbegrip/ Estafette) leuk zijn. Er komt ook 



nog een bijeenkomst/ training voor de docenten om goed te kunnen werken met 

Nieuwsbegrip. 

7. Begroting: 

Corina geeft toelichting op het financieel jaarverslag.  

Graag willen we een buffer houden. Afgelopen jaar waren er hoge uitgaven. Op de ouder 

informatie avond moet het belang van een buffer onderstreept worden. 

 

André geef door aan Corina wat er voor extra budget nodig kan zijn voor ballen/pomp/etc. 

Hier moet 50,- euro voor opgenomen worden in de begroting.  

 

Dilemma over verhogen ouderbijdrage. De ouderbijdrage willen we dit schooljaar terug 

brengen naar 45,- euro.  

André wil met de brief over de vrijwillige bijdrage ook een brief meezenden over stichting 

Leergeld, zodat ouders/verzorgers hulp kunnen krijgen om de vrijwillige bijdrage te voldoen.  

 

  

Schoolreis: Vroeger was de formule € 25 per kind per jaar.  

Nu zitten we daar ver boven. De bussen slokken een groot deel van budget op.  

Corina vraagt zich af waarom ouders van 1/2/3 niet kunnen rijden? Andre geeft uitleg 

waarom dit niet wenselijk is. Dit i.v.m. veiligheid.  

Andre geeft aan dat er in het vervolg ook nagedacht kan worden over een andere invulling 

van de schoolreis.  

Suggestie vanuit OR; groep 4 t/m 8 eigen lunch mee nemen om de kosten wat te drukken. 

MR is hiermee akkoord. 

 

Isabel geeft aan dat voor Sinterklaas € 9 wel veel is. Dit zou terug kunnen naar € 7,50. 

MR beslist dat dit terug gebracht wordt. 

 

8. Ouderavond 4 oktober. 

Jaarverslag financieel/ MR en OR worden dan gepresenteerd. 

De avond wordt geopend door iemand van OR of MR. ( Dijantha die dit doet? Corina zal dit 

vragen/ bespreken met Dijantha). 

Andre maakt de agenda.  

Inhoud agenda: 

- 2 jaar lang geen ouderavond gehad . Andre geeft korte presentaties en benoemt highlights. 

- Jaarverslag MR / OR en een vragenrondje. 

- Financieel jaarverslag vragen beantwoorden. Nieuwe begroting/ ouderbijdrage. 

- Koffie / thee 

Daarna uiteen naar de klassen voor de informatie vanuit de leerkrachten. 

 

Via Parro vragen we om aan te geven of ouders/verzorgers aanwezig zijn.  

Andre geeft aan dat er volgende week een concept agenda klaar zal zijn. Deze krijgen de 

leden van MR en OR via de e-mail, zodat zij kunnen aanvullen. 

9.  Corona sector plan.  

Zie bijlage. Voor 1 oktober moet er akkoord zijn over het draaiboek.  

 



10. Volgende vergadering 13 oktober vanaf 19.30, eerste deel samen met OR. 

 

 

Rondvraag: 

Femke: MR cursus. Isabel laat weten wanneer de GMR dat inplant. 

Actie plan aangepast door Isabel. Er is een deel doorgestreept, Isabel geeft aan dat dit een 

oud punt betreft. Isabel ligt nog even kort toe welke zaken ze heeft aangepast in het 

Actieplan MR. 

 

Deze maand komt de schoolgids uit. 

Andre zet op Parro de jaarplanning van de klassen. 

 

‘Eten en drinken protocol komt op de volgende agenda. 

Femke vraagt of het nodig is om in de MR te spreken over de meldcode huiselijk geweld.  

En Femke vraagt hoe de verhouding schermtijd en schrift werk ligt in de lessen. 

 

Linda vraagt zich af wanneer het nieuwe vakantierooster op de website komt.  Isabel regelt 

dit met Fleur.  

 

Corina vraagt of de MR nergens meer verslagen plaatst. Isabel heeft navraag gedaan in de 

GMR. Hier wordt niet eenduidig mee omgegaan binnen Obase. 

rubriek OR/MR in De Kletskop? 

 

Isabel geeft aan dat de Facebook-pagina van de klimop niet heel actief is, omdat de meeste 

leerkrachten nieuws in Parro delen. 

AVG gevoelig punt.  

We zetten dit op de volgende agenda! 

 

Andre geeft aan dat hij goed contact heeft met Kibeo.  

Andre heeft morgen een vergadering waarbij ook de directeur van Kibeo aanwezig zal zijn.  

 

 

 

 

Agenda 13 okt: 

- Eten en drinken protocol. 

- Facebook gebruik.  

- Meldcode huiselijk geweld ( Femke)  


