
Notulen MR 2

2 december 2021

Plaats Aanvang Afsluiting Aanwezig Afwezig

Kbs De Werft 19.30 uur 20.50 Diana van Heerden;
Femke van Rooij-Verdam
Matthijs Nahon;
Margot Dinnessen;
Martijn van Ooijen;

Luuk Brouwer

Notulen: Matthijs Nahon

Nr. Agendapunten Tijd Verantwoordelijke Verslag Besluiten

01 Opening en vaststellen
agenda

5 Margot

02 Financiën & begroting
ouderraad

15 Chantal ouderraad
& MR

Dit punt in de agenda werd niet behandeld.
Item is verschoven naar 25-01-22

03 1. Stemverhouding
evenredige verhouding MR
2.Korte update m.b.t.
begrotingsproces

30 Directie Martijn 1. Kort over de stemverhouding gesproken.

MR zal dit intern met elkaar bespreken.

2. Team ingelicht over de begroting. Ligt bij het

bestuur. Inkomsten ligt aan het aantal



3.Mee sparren terugloop
leerlingen
4. reacties n.a.v. ouder tafel

leerlingen. Minder kinderen in de wijk.

Minder kinderen aangemeld.

Verdere inkomsten van rugzak

arrangementen en NPO-gelden.

Veranderingen doorgevoerd:

- Nieuwe methodes geïntroduceerd.

- Meer eigenaarschap aan de leerlingen

geven.

Veel geld naar het groene schoolplein.
Materialen, Chromebooks
Schoolreisjes en kamp, wordt uit school
betaald om iedereen erbij te kunnen
krijgen. Kans om ongelijkheid te voorkomen.

3. Vraag: Kunnen we iets doen om het

leerlingenaantal te vergroten?

MR heeft verschillende ideeën: Meer op

sociale media, Instagram. Meer mond op

mond reclame.

Plaats folders op Consultatiebureaus.

Naschoolse activiteiten die in de school

worden georganiseerd. Concept vanuit de

brede school.

Dit past beter bij of in een continurooster
waarbij de kinderen eerder uit zijn en dat er



genoeg tijd is om iets op te zetten en uit te
voeren.

4. Ontzettend leuk ervaren. 7 ouders deden

mee. Leuke brainstorms.

Opbrengst: iets meer doen met de centrale

hal en de bibliotheek. Houd de bibliotheek

bijvoorbeeld woensdag open zodat

kinderen ook op woensdagmiddag daar

langs kunnen. Op 15 maart wordt er weer

een ouder-tafel-gesprek georganiseerd.

04 Stappen naar onderzoek
continurooster

15 Margot Volgens MR mogelijk pas 5 jaar na de laatste keer
dat er naar gekeken werd. En het is nu 4 jaar
geleden.
Op het tijdelijke continurooster, dat werd
ingevoerd door Corona, zijn veel positieve reacties
van ouders gekomen.
Gezamenlijk ziet de MR noodzaak om een nieuw
onderzoek voor te bereiden (stappenplan).
Directie trekt hierin samen op met de MR als
klankbord.

05 Luchtkwaliteit
schoolgebouw.Wouter de
Wit

15 Luuk & Wouter de Wit
(GMR)

I.v.m afwezigheid is dit punt doorgeschoven naar
een volgende vergadering.



06 MR notulen op website 5 Luuk Martijn is bezig om de MR notulen op de website te
vernieuwen. Er volgt binnenkort een aanpassing
het het format/opmaak.

MR App voor snelle
schakeling

10 Allen Is in het leven geroepen.

07 Voorzitter 5 Margot Margot neem het voorzitterschap over.
08 Jaarplan & huishoudelijk

reglement
5 Wordt uitgezocht en z.s.m. gedeeld met de MR.

09 Rondvraag & afsluiting 10 Allen
Vraag Femke: Als kinderen getest moeten worden
voor Covid moet dat alleen via de GGD of mogen
deze kinderen ook een thuistest doen.
Antwoord Martijn: Weet (nog) niet zeker of ze een
zelf test mogen doen of dat ze zich echt bij de GGD
moeten laten testen.
Inbreng Diana: Graag aparte ingangen blijven
inhouden. Ook als het beter gaat.

Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen

Wat Wie wanneer
Nadenken over brede school activiteiten. Gedurende het hele jaar
Actieplan continurooster Martijn i.s.m. MR Op korte termijn



Nadenken over stemverhouding,
evenredige verhouding MR bij
afwezigheid van MR-leden

MR


