
 
 

 NOTULEN MR VERGADERING HET CARILLON 15 DECEMBER 2021 

 

Datum en tijd:  Woensdag 15 december 19.00 uur 

Soort vergadering via Teams  

(Extra) Aanwezig: Danielle Libert en Ouderraad   

Notulist: Anne 

Volgende vergadering op Donderdag 3 februari live op school (als dat kan volgens maatregelen) 

Planning van de vergadering 

Tijd  Onderwerp 

19.00 – 19.05 uur Opening door Carola 

Carola opent met de vraag; Hoe gaat het met iedereen. Danielle 
neemt het woord en neemt ons mee in wat er de laatste dagen 
allemaal geregeld is.  

19.05 – 19.30 uur  Agendapunten met directie  

Doornemen van de punten die gestuurd zijn door Danielle. Er zijn 
geen vragen binnen gekomen. Danielle licht het een en ander toe; 

• In 2022 worden de NPO gelden ingezet. Als Carillon hebben 
we ook te maken met de arbeidsmarkttoelage, die gaat 
geheel naar het team. 

• Marc vraagt naar het proces, het proces is dit jaar laat op 
gang gekomen er is weinig  tijd geweest vanuit het 
directeurenoverleg, wel is er veel tijd gestoken in de inzet  
van de NPO gelden. De verschillende werkgroepen hebben 
het jaarplan gepresenteerd aan het team, met daarin de inzet 
van de NPO gelden. Als school kiezen wij voor duurzame 
ontwikkeling, professionalisering door middel van EDI, 
leerlijnen enz., i.p.v. extra handen in de klas. Hiervoor 
hebben we als team een bewuste keuze  gemaakt.  

• Marc stelt een vraag over de inflatie en de huurverhoging. Er 
zijn wat bedragen anders dan vorig jaar. De huur van 
externen is verhoogd. De energiekosten zijn minimaal 
verhoogd, dit is nog wel een spannende.  

• De bedragen die er staan in de begroting zijn ook echt van de 
begroting en niet van de eindafrekening van 2021.  

• Werkmateriaal onderwijs : 13.000 euro in 2021, volgend jaar 
zal dit veel minder zijn, omdat er materiaal vanuit de NPO 
gelden wordt betaald.  

• Zonnewering voor groep 4 en 5 en nieuwe gordijnen voor het 
podium, in de teamkamer komen verstelbare rolgordijnen.  

• 25 Chromebook ter vervanging.  

• Vanuit de NPO gelden komt er een oud-collega terug op het 
Carillon.  

• Vragen rondom het rekenonderwijs. Danielle geeft een 
toelichting. Een nieuwe rekenmethode is niet zaligmakend. Er 



 
 

lopen nog wat onderzoeken vanuit het team rondom het 
rekenonderwijs. We willen een weloverwogen keuze maken.  

• Alle scholen krijgen CO2 meters in het lokaal.  

• De ondergrond van de toestellen moet worden aangepast.  

• Geen vragen over de ingekomen stukken van Kyrene, HR is 
akkoord.  

 

19.30 – 20.00 uur Ontmoeting met de ouderraad 

• Voorstelrondje 

• Carola deelt een slide met een overzicht wat de MR doet. 

• De OR sluit bij elke vergadering van feesten en vieringen aan. 

• De OR geeft aan dat het prettig is dat de jaarplanning dit jaar 
op tijd was.  

• Soms is er wat onduidelijkheid bij ouders rondom het verschil 
van OR en MR. OR ziet hierin dit jaar verbetering, dit komt 
ook door de nieuwsbrief.  

• Door Corona is het lastig om elkaar in de school te 
ontmoeten, afspraak is nu dat MR en OR elkaar ontmoeten 
bij de start van het schooljaar.  

• Vanuit de commissie ouderbetrokkenheid zal er vaker beroep 
gedaan worden op de OR.  

• OR wil graag aan ouders laten zien waar het geld van de 
vrijwillige bijdrage naartoe gaat.  

• Danielle geeft aan dat er dit jaar meer gegeven wordt bij de 
vrijwillige bijdrage dan voorgaande jaren.  

• Judith geeft aan dat in groep 1 veel enthousiaste nieuwe 
ouders zitten, die de school graag willen leren kennen. Het is 
goed om deze ouders te benaderen met het oog op 
ouderbetrokkenheid.   

19.30 – 20.20 uur Agendapunten alleen MR 

• Er zijn geen reacties gekomen n.a.v. ons stukje in de 
nieuwsbrief. Het is belangrijk om de successen van de school 
in de nieuwsbrief te blijven delen. Niet zozeer vanuit de MR, 
maar wel porcessen binnen de MR in school. Het zichtbaar 
maken van de functie van dit orgaan in geheel.  

• Informatie plaatsen op de website zodat het jaarverslag ook 
makkelijker te maken is.  

• De nieuwsbrief, nu in deze hoedanigheid, wordt als 
groot/veel ervaren. Alle informatie is nuttig. Maar het is 
teveel om allemaal in een keer te lezen. Is het een idee om 
het stuk vanuit de kinderen/klassen gescheiden te sturen?  

• Communicatief zien we een sterke verbetering sinds Danielle 
er is.  

• Korte kanjer update: De praktijk dag is als zeer prettig 
ervaren, er worden gesprekken voorbereid m.b.v. 
gesprekkaartjes.  



 
 

• Vanuit de GMR: het ging vooral over de inzet van de NPO 
gelden. Er is ook geld gereserveerd voor zij-instromers 
leerkrachten en directeuren. De GMR heeft hiermee 
ingestemd.  

20.20 – 20.30 uur Rondvraag, verdeling acties en afsluiting 

Besluiten uit deze vergadering 

Besluit Door Wanneer 

Notulen van de vorige vergadering zijn goed gekeurd.  Allen   

Acties uit deze vergadering 

Actie Door Wanneer 

Notulen doorsturen Danielle.  
Notulen komen online.  
Jaarverslag toevoegen op website.  
Inventariseren klassenouders. ( mits goed protocol)  

Anne 
Anneke 
Carola/Anneke  
Anne   

16 dec  
z.s.m. 
z.s.m 
komende weken.  

 

 

 

 


