
Notulen 3e MR vergadering 2021-2022
Datum: wo 15 december 2021                                                                      Notulist: Esther
Tijdstip: 14.15 - 16.15 uur (online)
Afwezig: Marije, Wesley sluit later aan.
Welkom Arthur en Maria, potentiële kandidaten OMR vacature, sluiten aan als toehoorder.

A. Mededelingen / informatie bevoegd gezag (Jasmijn)
1. 14.15 uur Opening + inventariseren rondvraag (inv)
2. 14.18 uur Algemene ontwikkelingen op de Marlijn (i) Jasmijn heeft verschillende
complimenten van ouders ontvangen op de brief over de schoolsluiting en de drie dagen
kerst op de Marlijn. Volgende brief over volgende week staat al klaar om te versturen.
Na een lange periode Covid-19 vrij, zijn ook wij nu getroffen. 2 bovenbouwklassen hebben
recent thuisonderwijs en hybride onderwijs  gekregen om de verspreiding te stoppen. 3
leerkrachten zitten nu in quarantaine; 1 zelf positief, 2 vanwege positief geteste gezinsleden.
Volgende week hele week dicht, geen afstandsonderwijs, geen lespakketjes mee, enkel
noodopvang. Kinderen vakantie, leerkrachten vangen noodopvang per klas op gebruiken
deze tijd voor niet lesgebonden taken, werkdrukvermindering voor de komende periode.
Olga: Hoe ervoor zorgen dat leerkrachten ook echt 2 weken vakantie hebben en toch
voorbereid zijn op eventuele langere sluiting na de vakantie? Jasmijn: we gaan nu nog geen
voorzorgsmaatregelen treffen. We kunnen snel overschakelen, werkwijze met Classroom is
bekend. Leerkrachten kunnen dit komende week waar nodig updaten, zodat ze meteen
kunnen starten.
Jet: Naar specifieke COVID-19 informatie terugzoeken is lastig bij de nieuwsbrieven in
Parro. Kan er op de website misschien een kopje Huidige stand van zaken COVID-19
gemaakt worden, waar de actueelste nieuwsbrieven terug te vinden zijn? Jasmijn heeft dit
inmiddels opgepakt. De nieuwsbrieven vanaf november staan op de website.
3. 14.25 uur Schoolplan 2023-2027; proces delen + bepalen met MR (i) Geen nieuws.
4.   14.35 uur Ouderbetrokkenheid; opbrengsten ouderavond (i) Samen met de werkgroep
(Anouk en Ivonne) heeft Jasmijn deze mooie opbrengsten geïnventariseerd. Dit is al in het
Marlijnnieuws gedeeld. Alle werkgroepen waar ouders gevraagd werden, zitten al vol. Erg
fijn! In de Activiteitencommissie zitten 7/8 ouders, die al actief aan de slag zijn met leuke
ideeën. Mooie bijkomstige opbrengst is dat er vele korte lijntjes ontstaan. Er is onderling
meer overleg en ze weten Jasmijn makkelijker te vinden.
Kansen: Planning en communicatie (voorbeeld: activiteiten waar mogelijk al eerder aan
ouders doorgeven, zodat ze daar rekening mee kunnen houden). Er komt een vervolg, in
specialisaties, in maart.
Klanbordgroep: Welke kansen ziet de MR met dit initiatief? Welke rol zien wij ermee
weggelegd als MR binnen de klankbordgroep? Welke verschillen of overeenkomsten zijn er
volgens ons? Hoe houden we de rollen binnen beide partijen zuiver? Op welke wijze leggen
wij/de school deze vast? Op welke wijze zouden wij/de school actief ouders kunnen werven
voor de klankbordgroep? Wie van ons zou er betrokken willen worden bij de totstandkoming



van dit proces (het aanspreekpunt willen zijn voor Jasmijn)? Dit komt op een volgende
agenda terug.
5. 14.45 uur Oudervereniging; transfer OV-OR (i) Voorzitter Peter is bij de
penningmeester langs geweest om alles op te halen. Nu samen met Jasmijn en Louise de
boekhouding rondmaken. AC is al wel vast gestart, kon eigenlijk niet meer wachten.
6. 14.50 uur Groene schoolplein (i) Aanvraag gedaan, maar subsidiepotje was helaas al
leeg. Waarschijnlijk in 2022 weer nieuwe subsidie beschikbaar. Aanvraag staat klaar.
Matthijs (PPO) en Jasmijn houden continu in de gaten wanneer deze weer open gaat.Kan
ook dat de subsidie niet terugkomt. We gaan gewoon met de uitwerking door. Eventueel via
sponsoring kijken wat er dan eventueel wel gerealiseerd kan worden. Het worden 3
'eilanden' die aangepakt gaan worden. Zo kan het in fases toch gerealiseerd worden. Op
dependance plein komt een lijnenparcours (door een ouder, met graffiti). Dit wordt, als het
droog weer is,al gerealiseerd.
Olga: Wellicht kunnen wij ons hier voor aanmelden?
https://www.ivn.nl/nieuws/ivn-natuureducatie-zet-samen-met-basisonderwijs-in-op-de-natuurrijke-sch
ooldag?utm_source=social&utm_medium=linkedin&utm_campaign=NatuurrijkeschooldagNPL_21

B. MR-leden vergaderen zonder directie verder
1. 15.00 uur Mededelingen / ingekomen post (i) Veel reclame in MR-mailbox. Wat doen we
hier mee? Reclame over cursussen en daar waar Judith over twijfelt wordt doorgestuurd
naar Jet. De rest bepaalt Judith
2. 15.05 uur Besluiten/afsprakenlijst. wat moet nog opgepakt worden? (v) Wesley en Erwin
hebben de schoolgids doorgenomen en met krabbels aangegeven waar deze geupdate
moet worden. Deze krabbels gaan nu naar Judith, zodat Jasmijn de aanpassingen daarna
kan doorvoeren en op de website kan plaatsen.
3. 15.10 Informatie vanuit de GMR; hoe kijken wij aan tegen inclusief onderwijs? (b)
PMR: de stap voor kinderen op regulier basisonderwijs die doorstromen naar
speciaal voortgezet onderwijs is enorm. Zo lang het te 'behappen' is, moet het uitgangspunt
zijn om de kinderen op het reguliere basisonderwijs te houden. Wensen: meer
specialistische kennis bij leerkrachten, specialistische begeleiding, kleinere klassen,
onderwijsassistent, het is maatwerk, goed nagaan welke hulp er geboden moet worden en of
dat gegeven kan worden,dat kan per situatie verschillen. Het is taak verzwarend, waar
vooraf goed naar gekeken moet worden.  Is er een visie op PPO/ teamniveau? Wat zijn de
voordelen van inclusief onderwijs voor deze kinderen zelf, voor de klasgenoten, voor de
maatschappij? Is het een bezuinigingskwestie? Welke pijn neemt het weg, wat brengt het?
Het kan iets opleveren voor een klas.
4.  15.25 uur Verkiezingen nieuw OMR-lid; stand van zaken lopende procedure (i)
Drie ouders hebben belangstelling getoond voor de OMR. Eén van hen heeft vanwege een
nieuwe baan besloten zich pas in juni beschikbaar te stellen. Aangezien er nu twee
vacatures zijn bij de OMR, hoeven er nu geen verkiezingen plaats te vinden en kunnen we
de nieuwe OMR leden in februari welkom heten.

https://www.ivn.nl/nieuws/ivn-natuureducatie-zet-samen-met-basisonderwijs-in-op-de-natuurrijke-schooldag?utm_source=social&utm_medium=linkedin&utm_campaign=NatuurrijkeschooldagNPL_21
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5. 15.30 uur Leerlingenraad; nieuws uit de leerlingenraadvergadering 13/12 (Esther) (i)
Maandag 13 december eerste 'echte' vergadering gehad. Alle klassen hebben in de
ideeënbussen hun ideeën voor wensen voor het schoolplein gestopt. Deze ideeën zijn
besproken en worden nu aan de werkgroep schoolplein doorgegeven. Elke vergadering is er
een tijdbewaker, voorzitter, notulist. Ze krijgen steeds een andere rol.
6. 15.35 uur Ieder kind Wereldwijs; eerste ervaringen van de leerkrachten (i)
Esther heeft een inventarisatie gehouden onder leerkrachten. Aantal zaken die genoemd
worden zijn: omgaan met materialen, zelfstandigheid (stoplicht), vaste taakjes
(verantwoordelijkheid voor de klas), weektaak, boekbespreking, spreekbeurt, krantenkring,
leren leren, Paarse vrijdag, oud-leerling uitnodigen om te vertellen over hun ervaringen over
de overstap van po naar vo. De OMR geeft aan dat dit leuke berichten om te horen zijn, die
ook andere ouders wellicht graag horen. Wat zijn mogelijkheden om vaker over schoolse
zaken te communiceren naar ouders? Via de nieuwsbrief? Elke nieuwsbrief een klas voor
een stukje over het reilen en zeilen in de klas laten verzorgen? Esther koppelt dit terug naar
Jasmijn en bespreekt of er mogelijkheden zijn..
7. 15.55 uur Ideeën atelier (Jet) (i+b)
Jet wilt met AC overleggen wat ouders kunnen doen om school hierin te
ondersteunen. Vraag vanuit Jet: Is er behoefte vanuit het team aan een 'werkplaats' waar
ook dingen daadwerkelijk met de handen gemaakt kunnen worden? Is er geld beschikbaar
voor een handvaardigheid leerkracht? Kan de ouderbijdrage hiervoor verhoogd worden?
Kan er structureel gerekend worden op ouderhulp? Hier hebben wij zo geen antwoorden op.
9. 16.05 uur W.v.t.t.k.
10. 16.10 uur Rondvraag
Esther: Jet, vind je dat de vergaderingen nu goed verlopen, doordat ik ze anders heb
ingedeeld en georganiseerd? Ja.
11. 16.15 uur Afsluiting

C. Ter kennisgeving
1. Financiële zaken; Begroting 2022-2023; uitleg status begroting (i) → geen veranderingen

tov de vorige vergadering.


