
Notulen MR vergadering 
 
Datum  13 april 2022 
Tijd 19.30 uur  
Locatie online via Teams 

Aanwezig: Liselotte, Bibi, Yvonne, Annemarie en Paulien 

 
 
  Info Advies Instem-

ming 
Behandeld door 

1 Opening & welkom 19.30 
 

   Paulien 

2 Vaststellen agenda 
 

    

3 Ingekomen stukken 
Doorgestuurd: notulen kinderraad 
Agenda GMR op website, notulen volgen nog 
Aangepast MR reglement van Annemarie is op 16-02-22 verstuurd naar alle MR leden 
Joke gaat voor PF vergelijken daar wachten we op 

   Liselotte 

4 Mededelingen  

• Directie 

• Op 4 april 2022 hebben de voltallige MR Paulo Freire en MR Torenschouw 
met Annemarie, Niels Brans en Josvan Elderen van B&T een gezamenlijke 
vergadering gehad om het voorstel voor het intensiveren van de 
samenwerking te bespreken 
Het bestuur heeft deze gezamenlijke vergadering als prettig ervaren, de 
neuzen staan dezelfde kant op 

• De kinderraad begint echt goed mee te denken, ze zijn betrokken  en er 
komen goede ideeën van de kinderen 

• Team 

• Geen bijzonderheden 

x    

5 Formatie 
Er komt iets aan FTE bij om een flexibele schil te creëren voor vervanging. 
De bezetting van de klassen zal strategisch aangepakt worden, met het oog op de 
toekomst. 
Op de PF was de OA weg, Sandra wil graag wat uitbreiding en is op de maandag op de PF 
aan de slag. 

   Liselotte 
 

6 NPO update 
De NPO gelden mogen over een langere tijd uitgesmeerd worden. We kijken goed waar 
een impuls nodig is.  
In groep 5 hebben we een rots & water training aangekocht bij “punt weerbaarheid”, 
gericht op groepsdynamiek. Na de meivakantie gaat het van start. 

x   Bibi 

7 Schooltijden 
De voorbereiding loopt. Als team zijn we aan het rooster aan het werken, we bepalen met 
elkaar welke keuzes we willen maken en hoeveel uur we aan de verschillende vakken 
besteden 

x   Annemarie 

8 BVL 
Verkeersactiviteiten: praktische verkeerslessen worden ingepland 
Verkeersexamen: 

• theorie allemaal geslaagd 

• praktijkexamen op 20 mei, de vrijwilligers zijn doorgegeven 
Fietsen in een groep is nog erg lastig, dat mag meer geoefend worden. Het motorische 
niveau van fietsen verschilt ook erg bij de kinderen, evenals de juiste fietsmaat  

x   Liselotte 

9 Rondvraag: 
Liselotte: de bestrating van het veldje: wat is de status? De offerte is aangevraagd, de OV 
wil heel graag al doeltjes plaatsen, maar moet nog wachten tot de bestrating heeft 
plaatsgevonden. 
Bibi: kinderraad moeten we daar iets mee? Het is eigenlijk ter info, maar we proberen met 
de wensen vanuit de kinderen rekening te houden. 
Moeten we SKO inseinen: ouders informeren over kostenplaatje de veranderde 
schooltijden-opvanguren 
MR start cursus geweest: presentatie verstuurd 

x    



Paulien: schoolgids komt volgende keer op de agenda, het is een mogelijkheid deze in 
Vensters PO te maken. Marjolein had er al wat ingezet, maar dat was te weinig voor een 
volledige schoolgids. Wellicht een optie om op enig moment aan te pakken 
 
 

11 Sluiting 
We sluiten om 20.20 uur de vergadering. 

 

   Paulien 

 

 

 

Actielijst: 

Notulen  vergadering op de website plaatsen en stukje voor Torenpraatje 
schrijven 

LR 20-04-22 

BVL, schooltijden en rondvraag agenderen LR Iedere keer 

Aangepast MR reglement vergelijken met vorige versie LR 20-04-22 

SKO inseinen: ouders informeren over kostenplaatje de veranderende 
schooltijden-opvanguren 

AW Voor meivakantie 

In de verkeerscommissie het fietsen in een groep (protocol) bespreken BS Eerstvolgende 
verkeersoverleg 

   

 


