
Verslag MR-vergadering 
MR- CBS Oranje Nassau 
 
Datum: Dinsdag 13 september 2022 
Tijd: 19.00 uur 
Plaats: Personeelskamer  
 
Volgende bijeenkomst: Dinsdag 8 november 2022 

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

 

Agendapunt of spreker  

1. Mededelingen/ingekomen 
post   

- 

2. Vaststelling agenda   Extra punten:  
-Jaarplanning en nieuwe data MR 
-Bespreken mogelijke andere werkwijze MR wat betreft de directiepunten 
-Corona protocol wel of niet op de agenda – S.M. checkt dit eerst bij de GMR 
 

3. Nieuwsbrief We besluiten nu geen stukje in de nieuwsbrief te zetten. We willen dit misschien anders aanpakken. Plan is nu om van 
tevoren via de nieuwsbrief bekend te maken wanneer er een vergadering is, zodat ouders van tevoren kunnen reageren 
en vragen kunnen stellen. De notulen komen daarna op een blinde pagina op de website te staan.  

4. Directiepunten Nieuwe data MR 
8 november 
20 december 
7 februari 
28 maart 
16 mei 
20 juni 
 
Personeel 
Er zijn op dit moment nog vacatures bij de ZON. Is het een idee dat er een PMR-lid aanschuift bij de gesprekken?  
De PMR-leden geven aan dat het niet gebruikelijk is, maar ze zijn er niet op tegen.  
 
 



Kosten schoolreis 
In deze tijd van inflatie en toenemende kosten op allerlei gebieden van ouders, moeten we misschien de prijs van de 
schoolreis verhogen. De schoolreis kost nu doorgaans meer dan ervoor gevraagd wordt. Moeten en kunnen we als school 
het bedrag verhogen wat we aan ouders vragen? 
Op dit moment heeft NESTAS aangekondigd geen ouderbijdrage meer te vragen aan ouders om kansenongelijkheid tegen 
te gaan. Dit biedt een uitdaging voor ons bestuur. Hoe nu verder?  Het DT gaat hier naar kijken.  
 
Subsidieaanvragen 
Er zijn verschillende subsidieaanvragen gedaan, waaronder:  
- Gezonde school: Vanuit deze gelden worden onder meer de Nijntje beweeglessen en het ‘trapleren’ gefinancierd. 

Er is ook de wens om geld vrij te maken voor het extra stimulering van bewegingsonderwijs en bewegend leren. Er is dit 
jaar geen vakdocent meer voor bewegingsonderwijs.  

 
Ouderbijdrage 
Er wordt gesproken over de mogelijkheden om de ouderbijdrage te innen. Er worden verschillende optie aangedragen. De 
wens is in één keer innen, maar wel de mogelijkheid bieden om in twee termijnen te betalen en via een QR-code. Er 
moeten dan wel twee verschillende QR-codes zijn. Een voor de reguliere bijdrage en de andere voor de TSO.  
 
Stand van zaken ZON-ontwikkeling 
Stichting Reveles heeft zich teruggetrokken al partner. Wij gaan wel door met de zongroepen. De eerste periode van het 
jaar (tot de herfstvakantie) is gewerkt aan het evalueren en aanpassen van het onderwijsconcept naar een werkbaar 
model. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de takenverdeling tussen en verantwoordelijkheid van de zorgcoach 
en leercoach. 
 
Leerlingaantal 
De prognose was 168 leerlingen. We hebben op dit moment 163 leerlingen.  
Voor de instroomgroep zijn al 25 aanmeldingen en bij de ZON zijn op dit moment geen intakes.  
 
Jaarplan 
 
Koersplan 
Concept intakeprocedure ZON 
Beschikbaarheid notulen MR voor ouders, waar en hoe? 

5. GMR  

6. Gedrag en Veiligheid Er heeft een leerling een time-out gekregen. Deze leerling is een middag de toegang tot de school ontzegd.  



7. Rondvraag M.v.D. vraagt of werkdruk een vast onderdeel kan worden op de agenda, aangezien dit een wederkerend punt is wat naar 
boven komt bij peilingen onder het personeel. 

 

Actiepunten 

Datum Actie Wie Wanneer Status 

 Corona protocol checken bij GMR S.M.  Bij de volgende MR  

 Agenda MR bij ouders kenbaar maken J.B, L.B en M.v.T Voor 8 november  

     

     

 


