
Notulen 4e MR vergadering 2021-2022
Datum: wo 9 februari 2022                                                                      Notulist: Wesley
Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur (online )

Bijlagen
1. MR Agenda 4e vergadering (Esther)
2. MR Notulen 3e vergadering (Esther)
3. Actie en besluitenlijst MR (Esther)
4. Marlijngids 2021-2022 (Jasmijn)
5. Formatie De Marlijn 2021-2022 (Jasmijn)
6. Planning NOP gelden (Jasmijn)
7. Begroting De Marlijn 2022-2025 (Jasmijn)
8. Toelichting begroting De Marlijn (Jasmijn)
9. Bekostiging Primair Onderwijs (Jasmijn)
10. Investeringen De Marlijn (Jasmijn)

A. Mededelingen / informatie bevoegd gezag (Jasmijn)
1. 15.00 uur Welkom nieuwe OMR leden
Nieuwe OMR leden (Arthur en Jitske) stellen zichzelf nog eens voor.

2. 15.00 uur Opening + inventariseren rondvraag (inv)
Om de 2 jaar wordt er door ouders en kinderen een vragenlijst (WMKPO) ingevuld. De
uitkomsten van dit tevredenheidsonderzoek worden altijd geanalyseerd en met ouders via
nieuwsbrieven gecommuniceerd. De uitkomsten worden meegenomen in het schoolplan.
Jasmijn zal deze nogmaals op de MR drive plaatsen voor de nieuwe MR-leden.

3. 15.05 uur Algemene ontwikkelingen op de Marlijn (i)
- Op de studiedag van 17 februari wordt de aftrap gegeven van stichting Leerkracht (samen
werken aan nog beter onderwijs op De Marlijn). De week daarna gaan wij ook daadwerkelijk
starten.
- De groepen 5, 5/6 en 6 krijgen muziekles van een externe. Uiteindelijk is het doel om een
groot optreden te geven, hopelijk voor alle ouders.
- Projectweek in het thema 'poëzie' staat gepland na de voorjaarsvakantie.
- Jasmijn is met de gemeente in gesprek hoe we de NPO gelden in kunnen zetten. Idee is
om te investeren in het sport en beweegteam van Renkum, bijvoorbeeld school judolessen.
Andere ideeën zijn: Rots en watertraining, dramalessen en inzetten op motorische
ontwikkeling bij kleuters.
- Er zijn de afgelopen tijd weer 10 kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders gevoerd.

4. 15.15 uur Personele zaken (i)
We (leerkrachten en ouders) hebben veel hinder ondervonden van 'corona'. Veel kinderen
en groepen zaten thuis ivm besmettingen. Vanuit PPO is er een document opgesteld hoe
hybride onderwijs eruit moet zien. Het zou fijn zijn als ouders hiervan op de hoogte zijn,



zodat ouders weten wat ze mogen verwachten. Jasmijn zal dit in een volgende nieuwsbrief
onder de aandacht brengen.

5. 15.20 uur Evaluatie schoolgids 2021-2022 (i+v)
Jasmijn, Erwin en Wesley kijken als laatste nog eens naar de schoolgids en dan is hij
definitief en wordt deze geplaatst op de website. Judith wil graag meedenken over een
nieuwe opzet/herschrijven voor de lange termijn.

6. 15.30 uur Eerste vooruitblik op formatie 2022-2023 (i)
Hier is op dit moment nog niets over te melden.

7. 15.40 uur Eerste evaluatie inzet gelden van de NPO (i)
Stichting Leerkracht
Meer muziek in de klas (zie punt 3)
Ouderavond blijft staan, het thema verandert
Jaarplanning NPO gelden loopt op schema

8. 15.50 uur Vrijwillige ouderbijdrage (i)
- De overdracht van alle boekhoudkundige stukken van de OV moet nog plaatsvinden. De
ouderraad staat nu nog officieel ingeschreven bij de notaris en KVK. Jasmijn heeft hier
spoed opgezet bij de voorzitter.
- Als ouder mag je geen onderwijsinhoudelijke zaken financieren. Sponsoring, zoals het
schoolplein is wel mogelijk.

9. 16.00 uur Financiële zaken; Begroting 2022-2023 (v)
Vanuit oudergeleding zijn er een aantal vragen gesteld omtrent de begroting. Dit waren
mooie vragen, maar vrij kort dag om daar goed op te antwoorden. Jasmijn en Arthur gaan
hier samen nog eens naar kijken. Op een later moment komen ze hier op terug, zodat we
daarna de begroting als MR kunnen vaststellen.

10. 16.10 uur  Wie wil er vanuit de MR meedenken over de volgende ouderavond in
maart?
Jitske (MR) gaat samen met Ivonne, Anouk en Jasmijn meedenken over de ouderavond.

11. 16.15 uur Klankbordgroep; welke kansen/rol MR. Wie aanspreekpunt naar Jasmijn? (V)
Arthur wordt het aanspreekpunt naar Jasmijn.

B. MR-leden vergaderen zonder directie verder
1. 16.25 uur Mededelingen / ingekomen post (i)
Geen ingekomen post.
Het afscheid van Olga en Michiel volgt aan het einde van het schooljaar tijdens het
afsluitende etentje.



2. 16.30 uur Besluiten/afsprakenlijst. wat moet nog opgepakt worden? (v)
- Schoolgids blijft nog even staan. Deze is bijna definitief.
- Huishoudelijk reglement gaat nog worden opgesteld. Esther en Jet gaan hier naar kijken.
- €1500,- voor een cursus scholing vinden we een hoop geld, zien we dus vanaf. Misschien

is het een idee om van een andere MR, van andere scholen, te leren.

3. 16.35 uur Informatie vanuit de GMR (i)
Geen informatie vanuit de GMR. Voor een volgende keer iets nadrukkelijker bij onze
GMR-leden navragen of er nog informatie is.

4. 16.45 uur W.v.t.t.k. - OMR app groep
De ouders hebben een eigen app groep, hierdoor het gevoel vanuit de leerkrachten dat er
een scheiding ontstaat. Vragen over de agenda en de stukken worden een week van te
voren via mail met alle MR leden uitgewisseld. Op deze manier kan er al veel werk worden
gedaan vooraf aan de vergadering. Op deze manier eventueel meer ruimte voor diepgang
tijdens de vergadering.

5. 16.50 uur Rondvraag - rest van schooljaar op woensdag 15.00-17.00 uur
vergaderen?

Iedereen is akkoord, op een datum na wanneer Jet ‘s middags verhinderd was.

6. 17.00 uur Afsluiting

C. Ter kennisgeving
1. Alle bijlagen die bij deze vergadering horen, zijn te vinden op de MR-drive. Ook de

MR-ouders kunnen daarbij.


