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Notulen MR
Datum: 07-12-2021
Aanwezig via Teams: Ivo, Noortje, Martine, Karin, Roos, Marion en Antje
Notulant: Antje
1. Vorige notulen
Afgesproken dat we, net als vorig jaar, binnen 1 à 2 weken reageren op de notulen.
De wijzigingen worden verwerkt, daarna is automatisch de notulen goedgekeurd.
Ivo neemt openstaande actiepunten mee in de agenda voor de volgende vergadering.
2. Personeel/ bezetting
Zoals het er nu uitziet zal Carla snel weer beginnen. Echter blijft het nog even onzeker.
Kim kan al meer werken, nu ook de woensdagochtend.
3. Corona update
Er is van alles gebeurd rondom Corona en bij ouders leeft het, er wordt veel over gesproken.
Ivo geeft aan dat ouders en school elkaar moeten blijven vinden in welbevinden kinderen en
beleid. Karin geeft aan dat ouders die vragen hebben, ze stellen, vooral via Social Schools.
Ouders zijn onzeker over de vakantie die mogelijk vervroegd wordt, misschien goed om met
ouders te delen dat het voor school ook nog onzeker is.
Ouders vinden dat er voldoende info./updates naar de ouders gaat.
4. Beleid en welbevinden
Hoe gaat het met de kinderen van groep 8?
Groep 8 heef thuisonderwijs gehad en is goed gegaan.
Er is nog geen zicht of dit achterstanden oplevert, maar de kans is klein aangezien het zo’n korte
periode was en lesstof thuis door kon lopen.
Begin feb. kunnen we a.d.h.v. de trendanalyses in kaart brengen hoe kinderen en klassen zich
ontwikkelen en of er hiaten zijn waar interventies op ingezet moeten worden.
De laatste keer dat dit gebeurd is was eind van vorig schooljaar, de interventies die toen ingezet
zijn, stonden in de nieuwsbrieven.
Hoe gaat het met kinderen die in quarantaine/isolatie zitten of gezeten hebben?
Kinderen worden goed gevolgd, er worden individuele gesprekjes gevoerd.
We halen ook informatie over het welbevinden uit de klimaatschaal en Siga om erachter te
komen hoe een kind zich voelt in de klas en op persoonlijk vlak.
Mocht er aanleiding voor zijn dan wordt de uitslag hiervan besproken met de ouders.

5. Toelichting begroting
MR wordt op de hoogte gebracht van deze info. en kan er vragen over stellen.
Ook zien zij erop toe dat het geld uitgegeven is aan hetgeen begroot is.
Dit punt tijdens de volgende vergadering op de agenda zodat er evt. vragen over gesteld kunnen
worden.
6. Verwachting 2022
Nu nog niet van toepassing.
7. Overzicht activiteiten per groep
Dit is opgepakt en gedeeld met de klassenouders. Er is positief op gereageerd.
In een aantal groepen ook al met alle ouders gedeeld en in gr. 6 met groot succes.
De andere groepen kunnen ‘m meteen na de kerstvakantie sturen.
8. Cultuurdagen
Veel leuke cultuuractiviteiten gehad in eerste periode van het jaar.
Er staat vanaf maart nog van alles gepland. Hopelijk kunnen de meeste activiteiten doorgaan.
Zowel ouders, kinderen als leerkrachten zijn heel positief over deze activiteiten.
9. Verkeerssituatie
Helaas verloopt het contact met de gemeente moeizaam, Martine geeft aan dat mogelijk een
andere contactpersoon beter zou zijn.
De huidige contactpersoon geeft aan erop terug te komen, hij heeft wel contact gehad met
school, niet duidelijk met wie.
De puntjes: veilige verkeerssituatie rondom school, het bord ‘fietspad’ tussen Heusden en OudHeusden (Steenweg) en het sportveld op de wallen blijven staan voor volgende vergadering.
Ivo geeft aan dat we het idee hadden om kinderen het mee uit te laten werken:
Roos pakt dit op als actiepunt voor de leerlingenraad.
10. Goede doel
Leerlingenraad pakt dit op, ook worden ouders benaderd voor ideeën.
11. Schoolplein
Ideeën verzamelen vanuit leerlingenraad.
Ook Noortje heeft wat low budget ideeën, zoals muren schilderen, een weg om speeltoestel
heen, tankstationnetje, zand/watertafel op wieltjes etc.
Deze ideeën kunnen gerealiseerd worden door NL doet. Voor eind jan. opgeven.
Karin vragen of zij dit op wil geven.
Wat betreft nieuwe klimrek o.i.d. voor de plaats waar nu 2 klimrekken weggehaald zijn, is er
budget, dus dit valt buiten NL doet.

12. Rondvraag
Basiscursus MR:
Marion noemt de data voor de basiscursus, ze geeft aan dat deze handig kan zijn om pro-actiever
te zijn en minder afhankelijk van alleen de input die aangereikt wordt.
Martine geeft aan een korte online cursus gevonden te hebben, die ze heeft doorlopen.
Noortje heeft de cursus via Pidi gevolgd, Antje heeft een aantal jaar geleden de cursus gevolgd.
Ivo en Roos hebben de cursus voor de helft gevolgd, er wordt nog gekeken naar mogelijkheden
om deze af te maken.
MR voorzittersoverleg
Marion is naar het eerste overleg geweest.
Op 1 feb. gaat Ivo.
Marion zit in ‘Teams’ in de MR voorzitters groep, zodra er iets gedeeld moet worden met de MR,
zet Marion dat in de ‘Teams’ groep MR JPS.
Input voor MR vanuit ouders
In de volgende nieuwsbrief van 28 januari een oproep, hieraan toevoegen enkele vb. waar
ouders aan kunnen denken.
13. Sluiting
Datum:
Voor volgende
vergadering
jan. of feb. ‘22
Jan.
1 feb. ‘22
z.s.m

28 jan. ‘22

Actie:
Wie
Jaaroverzicht met vaste
Marion en Antje
agendapunten
Met leerlingenraad oppakken:
Roos
verkeerssituatie, goede doel,
speelplaats
Opgeven bij NL doet
Karin
Naar MR voorzittersoverleg
Ivo
Reminder naar alle collega’s om
Antje
z.s.m. of anders direct na
kerstvakantie activiteitenoverzicht te
delen.
Info. uit MR voorzittersgroep delen Marion
met MR JPS
MR input ouders: oproep in
Antje
nieuwbrief

