
MR vergadering 17 november 2020  
 

Aanwezigen 

Personeelsgeleding: 

 Minggus Hentzepeter, leerkracht groep 8a (voorzitter) 

 Corry Mes, leerkracht groep 5a 

 Emma van Balen, leerkracht 3/4 

Oudergeleding: 

 Emmanuel Djakumah, vader Jeremiah & Jonathan (groep 8 & 3) 

Directie: 

 - 

Afwezig: 

 Renate Avans, moeder Kenzo (groep 5) 

 Zeshan Akram, vader Aizah (groep 6/7)  

 

Ingekomen post & vergaderstukken  

 Voorstel besteding ouderbijdrage schooljaar 2019 – 2020 (ingestuurd door 

Annemieke) 

 Protocol grensoverschrijdend gedrag van kinderen (was vanuit Renate de vraag om 

dit te bespreken). Een heel pestprotocol is niet verplicht.  

Goedkeuring verslaglegging en genomen besluiten 

 De notulen van de vorige MR vergadering 6 oktober 2020 goedkeuren. Deze wordt 

goed gekeurd door de MR. 

Besluitvorming 

 Voorstel besteding oudergelden schooljaar 2019 – 2020 vanuit Annemieke:  

Het voorstel is om de Sinterklaascadeaus van de bovenbouw te laten financieren 

door de stadspasgelden. Dit lijkt de MR een goed idee! Er wordt gesproken over het 

praktische gedeelte van het geld retourneren: zou het een optie zijn om ouders zelf 

het geld terug te geven tijdens de oudergesprekken in plaats van mee te geven aan 

leerlingen? Dit om te voorkomen dat leerlingen met geld over straat gaan. Ouders 

moeten met bonnen aantonen wat het bedrag is en kunnen (bedragen onder de €5,-) 

in contanten terug krijgen tijdens de oudergesprekken na de rapporten. De MR gaat 

dan ook akkoord op het voorstel mits de gelden niet in contanten met de leerlingen 

mee terug naar gaan. De surprise kan weer op school gemaakt worden door 

leerlingen die dit huis niet kunnen. 

Mededelingen 
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 Terugkoppeling MR-cursus (Emma en Minggus) 

- Belangrijkste bevindingen: 

 Er is een informatieplicht van de mr naar de achterban.  

 Elke school van Zonova heeft hetzelfde statuut. Een mr reglement 

verschilt per school  voor de volgende MR vergadering: statuten en 

reglement bekijken en aanpassen daar waar nodig. (Emma zal dit 

aanleveren en zorgen dat het rondgestuurd wordt voor de volgende 

vergadering).  

 Belangrijke punten van advies- en instemmingsrecht.  

 Ruimte voor Regie (Emma en Minggus) 

- Emma & Minggus hebben de evaluatie besproken zoals zij dat ook met het 

team hebben gedaan. ‘Het schijnt dat wij dit op een goede manier 

aangepakt. Er zijn veel scholen die hebben gewerkt vanuit de gedachten dat 

vakanties versoepeld konden worden. Wij hebben ook gedacht aan 

onderwijsinhoud en extra onderwijstijd. Ons project wordt in ieder geval 

gevolgd en leerlingen en ouders zijn enthousiast!’  

 Personele bezetting (Minggus) 

- Juf Carolien stopt per 1 januari. 

 Vacature voor 2 dagen bovenbouw. Nog geen sollicitanten.  

- Patricia stopt per 1 januari.  

 Gesprekken met sollicitanten lopen.  

- Lonneke is weer gestart. Op maandag en dinsdag in groep 7/8 

 Invulling van de feestdagen in december (Corry) 

- Er staan meer feesten op de kalender zoals Divali.  

- Sinterklaas komt niet aan op het plein zoals voorheen maar slaapt wel op 

school elke nacht. Geen pieten op 4 november en 25 november schoen 

zetten.  

- Kerst: iedere bouw heeft een nieuwe boom en krijgt nieuwe ballen. Geen 

diner maar een lunch tot 14:30 op woensdag. Er zijn uitgebreide 

boodschappen gedaan.  

 

Discussie – zorgen delen – klankborden 

 Zichtbaarheid MR 

- Fiep app/website (Emma & Minggus weer verder oppakken) 

- Hoe kunnen wij de komende periode zichtbaar worden voor de achterban? 

 zoom organiseren als dat kan? Wil iedereen hier over nadenken hoe we 

dit zouden kunnen vormgeven? 

 Besteding ouderbijdrage schooljaar 2020 – 2021: 

- Wat zouden verdere uitgaven kunnen zijn dit schooljaar? Het idee voor de 

kerst gaat niet door. Een afsluiter zoals Keti Koti of het Holland festival. 

Hopelijk kan er tegen die tijd weer zo iets.  

 Protocol grensoverschrijdend gedrag kinderen: 
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- Naar aanleiding van de vraag van Renate m.b.t. het pestprotocol is het 

‘protocol grensoverschrijdend gedrag kinderen’ toegevoegd. Zijn hier 

vragen/opmerkingen over? Een pestprotocol is niet verplicht. Aangezien 

Renate er zelf niet is deze vergadering zullen we dit inhoudelijk bespreken 

tijdens de volgende MR vergadering. Corry geeft het protocol op papier 

mee voor Renate.  

 Kennisgeving opendagen middelbare scholen: Emmanuel kwam met de vraag of er 

een overzicht is van de opendagen van de middelbare scholen? Minggus heeft hier 

antwoord op kunnen geven en verwijst tevens door naar een informatie mail die naar 

alle ouders is verstuur die middag. 

 Emmanuel: kunnen ouders een keertje meekijken met de MR vergadering? Dit 

zouden we kunnen optuigen met zoom. Kunnen gevoelige gesprekken besproken 

worden in de MR vergadering? Of is dit meer iets voor VCP?  Emma & Minggus 

zullen dit uitzoeken voor de volgende MR vergadering.  

 

Actiepunten 

1. Statuten en reglement MR opsporen  Emma  voor de volgende vergadering 

2. Zichtbaarheid MR in Fiep/Website  Emma & Minggus  volgende vergadering  

3. Zichtbaarheid MR andere mogelijkheden (zoom-sessie?)  iedereen  volgende 

vergadering 

4. Kunnen ouders meekijken tijdens een MR vergadering?  Emma & Minggus  

volgende vergadering 

5. Via welk orgaan lopen gevoelige gesprekken?  Emma & Minggus  volgende 

vergadering 

 

Planning + andere belangrijke data in 2020-2021 

Vergaderdata schooljaar 2020 – 2021: 

Elke vergadering start om 17.00 op De Brink 

15 december 

26 januari 

9 maart 

13 april 

18 mei 

15 juni 

6 juli 


