
Verslag MR-vergadering 
MR- CBS Oranje Nassau 
 
Datum: Dinsdag 01-02-2022 
Tijd: 19.00 uur 
Plaats: Teams/Personeelskamer  
 
Volgende bijeenkomst: Dinsdag 15 maart 2022 om 19.00 uur. 

Aanwezig: S.M, M.v.D., A.R., L.B., N.H., en J.B. 
                   Vanaf 19.30 uur: M. v. T. (Teams) 
 
Afwezig met kennisgeving: - 
 
Afwezig zonder kennisgeving: - 
 
Notulist: L.B. 
 

 

Agendapunt of spreker  
1. Mededelingen/ingekomen 

post   
Er liggen een aantal Info MR bladen in het postvakje 
We hebben een mail ontvangen van een ouder in reactie op het continurooster met een aantal aanbevelingen 
over schooltijden. Deze zullen meegenomen worden in de beslissing van de OMR.   
 

2. Vaststelling agenda     - 
3. GMR   Maandag 2 februari is er weer een GMR-vergadering. In de volgende vergadering worden we hierover bijgepraat.  

De GMR heeft toegestemd dat personeelsleden, zonder Booster-prik of Corona-herstelbewijs, bij contact met een positief 
geteste huisgenoot niet in quarantaine hoeven. Zij mogen in overleg werken, mits alle maatregelen (afstand houden, 
gezondheidscheck en mondkapje) in acht worden genomen en hierop gecontroleerd wordt. Medewerkers kunnen niet 
verplicht worden om naar het werk te komen in ze situatie.  
 

4. Schooltijden Z.O.N.   Na een peiling bij de ouders van de ZON-groepen is door de OMR besloten geen instemming te geven voor het aanpassen 
van de schooltijden.  

 
5. Directiepunten 

• Continurooster   
De OMR heeft van M.v.T. een voorgenomen besluit ontvangen over het aanpassen van de schooltijden naar 
een continurooster. Hij heeft ons bijgepraat over de stappen die zijn genomen om tot dit plan te komen.  
De OMR gaat nu aan de slag met het uitzetten van ouderpeiling.  

 
• Begroting   

M.v.T geeft een korte toelichting op de meerjarenbegroting. Deze heeft geen effect op het huidige schooljaar.  
Er vinden een aantal bekostigingswijzigingen plaats, waaronder de bekostiging bij vervanging. Deze kosten 
gaat de school voortaan zelf dragen.  



• Groepsindeling 2022-2023  
De groepsindeling en het aantal groepen voor het komende jaar wordt besproken.  

 
• School ondersteuningsplan (SOP)  

Het ondersteuningsplan wordt toegelicht en goedgekeurd. Dit plan zal elk jaar in september bij de MR op de 
agenda staan ter goedkeuring.  

 
6. BSO – capaciteit   De OMR heeft contact gezocht met verschillende BSO-aanbieders om te vragen of er bij het overgaan naar een 

continurooster voldoende capaciteit is om alle kinderen op te vangen. Er wordt aangegeven dat dit zeker mogelijk is, mits 
er genoeg personeel beschikbaar is.  
 

7. MR- verkiezingen 
vervroegen?   

Aan het einde van dit schooljaar zal A.R. aftreden. Er komt dus per 1 september een plek beschikbaar binnen de OMR. In 
verband met de ouderpeiling voor het continurooster zullen de verkiezingen voor deze plek verschoven worden naar april.  
 

8. Gedrag/veiligheid     Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden. Voor of vlak na de kerstvakantie zijn in de groepen 5 t/m 8 ZIEN-
vragenlijsten in gevuld door de leerlingen. In groep 1t/m 8 zijn deze lijsten ingevuld door de leerkrachten. De uitkomsten 
van deze lijsten zullen besproken worden in de Staf en in een van de komende vergaderingen besproken/toegelicht 
worden.  
 

9. Rondvraag M.v.T: Zijn de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd? – Ja deze kunnen via de app worden gepubliceerd.  
A.R.: Is het mogelijk om tijdens de projectweek een extra mogelijkheid te creëren om potentiële ouders kennis te laten 
maken met onze school? – Hier wordt over nagedacht. Binnenkort is er een open dag.  
M.v.T. Wat vinden wij als MR ervan als de komende ouder gesprekken ‘live’ op school worden gevoerd? Er wordt unaniem 
voor gestemd, mits alle maatregelen worden gewaarborgd.  

 

Actiepunten 

Datum Actie Wie Wanneer Status 
01-02-2022 Stukje voor de Nieuwsbrief M.v.T Voor de volgende 

nieuwsbrief 
 

01-02-2022 Ouderpeiling uitzetten  OMR Voor de voorjaarsvakantie  
01-06-2021 Ondertekenen SOP OMR Zo snel mogelijk  
     

 


