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30-11-2022 
19:30 – 21:00 
Locatie: Bij Annuska 

   
Notulen 

 

Nr Onderwerp Doel Tijd 

1.  Opening vergadering 

• Afmeldingen + Mededelingen 

• Akkoord notulen vorige maand 

• Vaststellen agenda 

• Laatste vergadering met Robert 
Alvin en Carlijn afwezig 
 

 10 
minuten 

2.  Onderwerpen met directie  
Tamara geeft aan dat de financiële school begroting nog niet helemaal 
rond is. Ze heeft een concept rondgedeeld die een ieder kon inzien. Ze 
heeft echter nog geen definitieve begroting teruggekregen en wacht op 
de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
 
De leerlingenraad is geheel benoemd en hebben een eerste vergadering 
gehad. Hier komt goede feedback terug en er zijn genoeg nieuwe ideeën 
al aangedragen als volgende thema’s voor de komende vergaderingen. 
 
Acties: 
- Tamara geeft spoedig terugkoppeling op de financiële begroting als hij 
binnen is. 
- Jenny zal ons tijdens de MR-vergadering bijpraten over de LLR. Dit 
wordt een vast item op de agenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
minuten 

 

3.  Overige punten 
Door privéomstandigheden van de penningmeester zijn een aantal 
werkzaamheden afgelopen week blijven liggen. Deze worden komende 
week verder opgepakt. 
 
Voorstel van Marjo aangaande de kerstmarkt. Zij wil graag een barista 
inhuren voor de kerstmarkt voor 20 december voor een uur. 
 
Voorstel is om naast de barista minimaal 1 lid van de OMR te hebben die 
beschikbaar is voor vragen en zichtbaar is namens de MR. 
 

 
 
 

50 
minuten 

 
 
 



De opbrengst van de kerstmarkt wordt gedoneerd aan een goed doel, 
namelijk stichting Wensjes. Om het betalen te vergemakkelijken zal er 
vooraf een vast bedrag per item worden afgesproken. Zo kunnen ouders 
makkelijk gepast en snel betalen. Dit voorkomt gedoe en vooral tijd. 
 
Terugkoppeling GMR gaat niet door i.v.m. afwezigheid Carlijn. 
 
Er is tot nu toe 1 aanmelding binnengekomen voor de MR (OMR). 
 
Taakverdeling van de MR aangaande het voorzitterschap en secretaris 
kan niet gemaakt worden door afwezigheid aantal MR-leden en is 
eveneens verstandig met het nieuwe MR-lid erbij. 
 
Het project fietsenstalling laten we varen. De voorgelegde opties lijken 
onvoldoende geschikt en het belang van de fietsenstalling is te klein. 
 
Wat betreft de luizenzakken blijft het beleid staan zoals het nu gaat. Het 
gaat om enkele luizenzakken per week en degene waarvoor betaald 
wordt (moedwillig stuk gemaakt) zijn nihil waarvoor een euro wordt 
gevraagd. 
 
Annuska geeft aan dat ze het beleid/tijd omtrent het eten en drinken 
met ouders heeft besproken en het nu beter gaat als voorheen. 
 
De algemene mailbox is nu een rommeltje en onoverzichtelijk. Deze 
dient opgeruimd te worden zodat er beter in gewerkt kan worden. 
 
Acties:  
- De penningmeester zal per week 49 weer terugkomen op openstaande 
punten 
- Robert zal Marjo vragen een voorstel voor de barista te doen. MR is 
akkoord met de barista 
- Welke OMR leden zijn 20 december beschikbaar voor de kerstmarkt? 
- GMR op de agenda voor 1 februari 
- Afhankelijk van aanmeldingen, Linda uitnodigen voor de MR en 
voorstellen aan de ouders 
- Taakverdeling op de agenda zetten voor de volgende vergadering. 
- Fietsenstalling mag van de agenda 
- Luizenzak mag van de agenda 
- Vinger aan de pols blijven houden of de pauzes met eten en drinken nu 
goed gaan (MRP). 
- Casper gaat de mailbox opruimen en zal de mail beoordelen, 
beantwoorden of doorzetten naar de juiste persoon. 
 

4.  Rondvraag:  
Daphne wil graag iets delen over haar eigen ervaring, maar vooral ook 
die van collega’s aangaande negatief gedrag van ouders in de richting 
van leerkrachten. 
 
Zij merken dat een bepaalde groep vaker kiest voor een andere/directere 
benadering richting leerkrachten waarbij leerkrachten zich onprettig 
voelen. De grens qua communicatie schuift op in de verkeerde richting. 
Uiteraard speelt dit niet bij de meeste ouders, maar het gedrag neemt 
wel toe. 
 
Daphne vraagt om advies hoe de school zich hier juist in kan opstellen 
om dit te beteugelen en beter werkbaar te maken. 

 20 
minuten 



 
Vanuit de MR komen er een aantal ideeën die gebruikt kunnen worden. 
- Vreedzame school verder benadrukken, ook richting het thuisfront. Zo 
worden ouders duidelijker betrokken bij de vreedzame school en wat de 
school acceptabel vindt als omgangsvorm. 
 
- Daphne gaat samen met Tamara een stukje schrijven voor in het luikje 
(de laatste voor kerst). Hierin kan eveneens benoemd worden om beter 
om elkaar te denken. Kerst draait immers om naar elkaar om te kijken en 
vreedzaam met elkaar om te gaan. Dat is een mooie brug als boodschap 
naar de ouders toe. Het stukje zal ook voorgelegd worden aan de MR 
zodat er eventueel aanvullende feedback gegeven kan worden. 

 


