
 
 

 

Notulen MR VERGADERING HET CARILLON 11-10-2022 

 

Datum en tijd: 19.00-21.00 Woensdag 11-10-2022 

Soort vergadering Live op school 

(Extra) Aanwezig: Ouderraad  

Notulist: Marloes  

Volgende momenten: 
 

maandag   21 nov Teams  
 
Voorzitter Elsa, notulist Anne  

 

maandag   19 dec Teams  
 
Voorzitter Marc, notulist Elsa 

 

donderdag  9 feb Teams  
 
Voorzitter Marloes, notulist Marc 

 

woensdag 29 maart Teams live om 17:00 uur 
 
Voorzitter Margot, notulist Gisela  

maandag 8 mei Teams 

Voorzitter Gisela notulist Margot 

donderdag 15 juni Teams 

Voorzitter Anne notulist Marloes 

maandag 17 juli Live  

Voorzitter Elsa Notulist Anne 

 

 

 
Planning van de vergadering 

Tijd (richting) Onderwerp 

19.00 – 19.05 uur Inloop en welkom   

Iedereen van harte welkom op deze eerste MR vergadering van dit 
schooljaar.  

Anne heet de ouderraad extra welkom deze vergadering 



 
 

19.05 – 19.30 uur Agendapunten met (input van) directie voor MR en OR  

*Verkeersveiligheid en roken net buiten het schoolplein.  

Directie heeft overleg gehad met de OR over het roken. Het roken 
gebeurt regelmatig in de buurt van de kinderen. We kunnen het 
echter niet verbieden omdat het op openbaar terrein is.  

Valt het ons al MR leden en OR leden op dat er bij de kleuterpatio 
meer wordt gerookt? We herkennen dit niet. Er zijn echter wel een 
aantal leerkrachten van de onderbouw die er last van hebben.  
Kunnen we de betreffende ouders aanspreken? Kunnen we een 
rookvrije zone maken? Op de parkeerterreinen is roken niet 
toegestaan. 
Zijn er voorbeelden van andere scholen? Voorstel om met deze 
scholen contact te hebben? Het visitekaartje van de school speelt 
hierin zeker ook mee.  
Misschien een idee om vanuit de kinderen een soort van bord te 
maken met daarop de wens om niet te roken? We onderzoeken of dit 
een mogelijkheid is. 
 

Verkeersveiligheid: Hoe gaat het daar nu mee? 
Verkeersveiligheid blijft een probleem. We hebben al een aantal 
acties gedaan maar de oplossing is er nog niet. 
Danielle heeft contact gezocht met de directrice van de Vrije school. 
Vervolgstap is het contact met de gemeente vanuit de vrije school en 
het Carillon 

 

*Informatie delen over wensen vergroening van patio  ( 
kleuteringang) Danielle geeft toelichting.  
De doorgang door de patio fungeert sinds de coronaperiode als 
ingang voor de groepen 1, 2 en 3. Ouders namen tijdens deze periode 
afscheid voor het hek. We merken dat weer meer ouders mee naar 
binnen lopen. We streven ernaar dat ouders weer afscheid gaan 
nemen voor de poort bij de ingang van de Patio.  

Verder wordt opgemerkt dat de Patio geen groen karakter afgeeft.  
Op elke school wordt in het kader van het 25 jarig bestaan van 
Vivente een boom gepland. Om de boom komt een bankje. Hierdoor 
kunnen we de patio meer vergroenen.  

 

*korfbalpaal en speeltoestel vanuit tulpenbollenactie; ideeën ?  
Danielle geeft aan dat er korfbalpaal met manden geleverd kan 
worden. Qua kosten hoeven we alleen de manden te betalen. Er 
komt ook nog een nieuw speeltoestel naar aanleiding van de 
tulpenbollenactie van vorig schooljaar.  



 
 

De vraag is of de korfbalpaal wenselijk is. Dit wordt gevraagd in het 
team. 

 

Gratis schoolontbijt: 

Op 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen 
wordt per direct gestart met het aanbieden van gratis schoolontbijt.  
Het ontbijt op school gaat uit van het jeugdindicatiefonds. Het 
Carillon heeft hier ook aanspraak op. Er is een peiling gedaan onder 
alle leerlingen. Hieruit blijkt dat een kwart van onze leerlingen niet 
ontbijt. 
Het aanbieden van het ontbijt vraagt echter een hele organisatie. We 
zijn een onderwijsinstelling en geen liefdadigheidsinstelling. We zijn 
ons er wel van bewust dat ieder kind moet ontbijten.  
Danielle gaat in overleg met de directrice van De Toonladder. We 
moeten kijken of we dit kunnen organiseren zodat ieder kind ’s 
ochtends ontbijt. Dit zal ook meehelpen in de leerresultaten. 
We willen graag dat er 5 dagen in de week ontbijt klaar staat op 
school. 

 

*Meedenken over ouderbetrokkenheid, waarin leden van de OR 
een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders kunnen zijn.  
We willen De OR meer zichtbaar maken in het kader van 
ouderbetrokkenheid. De werkgroep van de ouderbetrokkenheid 
neemt contact op met de ouderraad. 
De ouderraad sluit ook aan bij de werkgroep feest en vieringen. 
 

Marc vraagt of de resultaten van de werkgroep ouderbetrokkenheid 
ook gedeeld kunnen worden met ouders. Dit is mogelijk. De 
werkgroep ouderbetrokkenheid pakt dit op. 

 
 

19.30 – 20.20 uur  Agendapunten alleen MR  

*Vaststelling jaaragenda data MR vergaderingen. Checken en in 
Teams zetten.  
De Jaaragenda is vastgesteld.  
We moeten in het MR overzicht kijken bij welke MR vergaderingen 
Danielle aanwezig moet zijn. Dit wordt ingepland en gedeeld met 
Danielle. 

 

* Instemming NPO gelden.  



 
 

Werkdrukgelden.  
MEC muziek en sportservice. 
Personeelsgeleding heeft akkoord gegeven voor de werkdrukgelden.  
De kosten van sportservice vallen lager uit omdat één leerkracht nog 
in opleiding is. Vanuit de leerkrachten wordt aangegeven dat er meer 
ondersteuning gegeven moet worden aan de gymleerkrachten. 
Via de begroting worden we op de hoogte gehouden van de 
gemaakte kosten. 

Marc vraagt of de judolessen vanuit de schoolgelden worden betaald. 
Vanuit het jeugdeducatiefonds is hiervoor een aanvraag ingediend. 
Als school hebben we gekozen om de groepsdynamiek te 
ondersteunen door middel van judolessen in de groepen 3 t/m 6. Dit 
sluit heel goed aan bij onze Kanjermethode.  

 

NPO begroting:  

Vanuit de NPO gelden hebben we een mooi bedrag gekregen als 
school. Dit bedrag hebben we ingezet voor professionalisering en 
kwaliteitsverbetering. Dit geldt voor de periode tot 2025 

Er is een vacature uitgezet voor een extra leerkrachtondersteuner.  

 

Werkgroep leesverbeteringstraject.  

We willen graag leerpleinen (meubilair) creëren voor het 
ondersteunen van het leesonderwijs. 

 

*ter info: COVID draaiboek 

De informatie hierover hebben we gelezen. 

 

*ter info: Programma Vivente 25 jaar.  

De informatie hierover hebben we gelezen. 

 

*MR avond op stafkantoor over begroting, 

 Marc is als MR lid naar deze avond geweest.  



 
 

Het was een interessante avond. Er waren veel GMR leden aanwezig. 
De basis is goed uitgelegd. Er is sprake van een vast stramien waarbij 
85 procent vaststaat. De directeuren zetten op de scholen wel de 
accenten. Het is interessant om te kijken wat de GMR en de MR 
leden ervan vinden. 

De kaderbrief werd veel genoemd. Deze brief is van de GMR. Kyrene 
kan de kaderbrief van vorig schooljaar naar ons toesturen.  
 
Wij missen wel een link met de GMR. De GMR heeft veel meer inzicht 
in de zaken die spelen.  
De visie die helder moet zijn is erg belangrijk. Hierbij moet je je 
keuzes kunnen aangeven en hierop koersen. Je kunt je hierbij 
verantwoorden. We houden contact met de GMR om op de hoogte 
te blijven van de actuele zaken en ontwikkelingen die spelen. Anne 
en Marloes kijken wie er contact houdt met Kyrene die binnen de 
GMR onze school vertegenwoordigd nu Gisela nog afwezig is. 

 

Uiterlijk 20.20 – 21:00 uur Rondvraag, verdeling acties en afsluiting 

Oudergeleding: wat horen en zien jullie wat belangrijk is om op de 
agenda te plaatsen?  

- Traktaties 
- Terugvallen op de structuur van de jaarplanning van de MR 
- Zorg omtrent het voorzitterschap. We hebben nog geen vaste 

voorzitter. De komende tijd zullen we allemaal om de beurt 
het voorzitterschap op ons nemen totdat een vaste voorzitter 
het overneemt. 

- Connectie met de GMR. Hoe gaan dit beter organiseren? We 
kunnen de stukken van de GMR delen met de MR leden. 
Anne en Marloes nemen contact op met Kyrene van de GMR 

- Is een MR cursus gewenst? Een MR cursus Is zeker gewenst. 
We willen graag een opfrismoment hebben.  

 

Update leesverbetertraject , methode WO en levering van nieuwe 
boeken.  
We zijn nu anderhalf jaar bezig met een leesverbeteringstraject 
onder leiding van Frans Adriaenssen. Ons doel is om kinderen meer 
bewust te maken van de taal door middel van rijke teksten.  
We hebben gekozen voor de methode WO genaamd Blink. Deze 
methode sluit mooi aan op ons leesverbetertraject.   
De kinderen krijgen vanaf groep 5 allemaal een focus boek. Elke dag 
wordt er veel voorgelezen.  

De voorbereiding kost nog wel veel tijd. In de lesrooster moet het 
lezen en (rijke) taal duidelijk zichtbaar zijn. Alle lesroosters zijn 
besproken met directie. 



 
 

Er zijn veel nieuwe schoolboeken aangeschaft voor de bibliotheek en 
in de klas.  

 

Nieuwe aanvullingen op de schoolgids?  

Er zijn geen nieuwe aanvullingen. 

 

Schooljudo start na herfstvakantie, als aanvulling op de 
Kanjertraining voor groep  3-6. 

 

Ontbijt voor leerlingen? Hoort dit bij onderwijs, of moeten we dit 
overlaten aan SWT/gemeente of ouders?  

 

Rondvraag: Er zijn geen vragen 

 

Acties 

Lopende acties Door wie? Wanneer? 

Verkeersveiligheid?  MR en MR vrije school  

Roken ouders rondom de school Ouderraad in overleg met 
directie 

 

Is een korfbalpaal wenselijk op het plein Overleg in Team   

Gratis schoolontbijt Directrice Carillon en vrije 
school 

 

Resultaten ouderbetrokkenheid vermelden Werkgroep 
ouderbetrokkenheid 

 

Contact GMR en MR Anne en Marloes  

Kaderbrief vanuit de GMR Marloes   

 

 


