
 NOTULEN MR 
Locatie :  Teams 

 

Tijd       : 19.00-21.00 

MR                : Thera, Simone, Martijn, Gabrielle, Peter, Gina 

Notulist : Gabriëlle 

Datum  : 2-2-2022 

 

1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

Toelichting Voorzitter 

Doel Openen vergadering en prioritering van agendapunten van vandaag 

Tijd 19.00-19.05 

 Martijn heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 

 
    2. Verslaglegging vorige vergadering  

Toelichting Allen indien nodig 

Doel Welke actiepunten zijn afgerond/welke actiepunten zijn er nog? Vaststellen notulen 

Tijd 19.05–19.10 

 Toevoeging van Gina: BS De Triangel in Ulestraten heeft misschien wel interesse in 

de scholing van CNV (de begroting). We wachten af. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

 
   3. MR reglement 

Toelichting Simone 

Doel Wijzingen bespreken 

Tijd 19.10-19.20 

 De bespreking met Ron en Simone heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Tijdens deze 

vergadering is er een afspraak gepland(9 februari). Volgende keer komt dit punt op 

de agenda. 

 

   4. Nieuwbouw Bundeling 

Toelichting Allen 

Doel informeren 

Tijd 19.20-19.35 

 Ron praat ons bij over de informatie die Ron gekregen heeft vanuit het bestuur 

Innovo, wb de nieuwbouw van de Bundeling. Deze informatie is nog vertrouwelijk. 

Bert Nelissen en Herman Noppers (bouwkundig adviseur van Innovo) worden 

uitgenodigd voor de volgende vergadering.  

 
   5. Monitor-rapportage  

Toelichting Ron – zie documenten  

Doel informeren 

Tijd 19.35-19.55 

 Ron geeft toelichting over de aandachts- en bespreekpunten en over het 

gespreksverslag. Het College van bestuur is tevreden over onze school. 

 

 

   6. Kadernota en begroting  

Toelichting Ron – zie documenten 

Doel informeren 

Tijd 19.55-20.15 

 Ron licht de kadernota toe 1e overleg én 2e overleg adv de dia’s. 



Reserves blijven op school, MAAR het geld is niet van de school zelf, het is geld van 

Innovo. 

Op 1 maart 2022 moeten we afscheid nemen van onze conciërge (de regeling stopt 

en de conciërge kan niet aangenomen worden bij Innovo). Hopelijk kunnen we 

extern een conciërge inhuren via Balanz, per 1maart. 

Ron heeft 15 februari 2022 , 1e overleg met financieel adviseur. 

Tijdens de volgende vergadering praat Ron ons weer bij over dit onderwerp. 

 

    7. Onderhoudsplan 

Toelichting Ron 

Doel informeren 

Tijd 20.15-20.25 

 Onderstaande info  stond al in de agenda. 

Info via William Wilbers (consulent INNOVO) 

 

Nog geen onderhoudsplan per locatie. Wordt wel aan gewerkt. Zodra dit klaar is, 

word ik geïnformeerd. 

Op het programma korte termijn staat andere zijde binnenschilderwerk, 

stootborden kozijnen, zonnepanelen, schade arena (via bureau RvK), verlichting 

Groen360graden. Groenwerkzaamheden zandbak en dakcontroles zijn al 

uitbesteed en gebeurt inmiddels planmatig. 

 

 
   8. Traktatiebeleid 

Toelichting allen 

Doel brainstormen 

Tijd 20.25-20.35 

 Focus op de traktaties bij verjaardagen. 

 Het doel is : Kunnen we samen iets bedenken wat een alternatief is voor materiële 

traktaties bij verjaardagen van kinderen? Dan kunnen beschuitjes bij geboorte van 

broertje of zusje ook weer, omdat dit een traditie is. 

OC verzorgt traktaties. 

Stagiaires willen dat ook graag als afscheid doen: alternatief is, doe een activiteit, 

eventueel een klein prijsje tijdens de bingo, maar geen grote snoepzak…… 

We hebben nu een start gemaakt met het indammen van cadeautjes en traktaties. 

Wat vinden kinderen er nu van? 

Unit 7-8:kinderen komen niets te kort als ze jarig zijn! Er wordt gezongen, 

neptaart met echte kaarsjes, gedobbeld voor de activiteitenkaart(op stoel van lkr 

zitten, schrijven met pen van lkr, spel spelen…), kaart staat op tafel. Maar 

leerkrachten zouden het leuk vinden om koekjestrommel/schotel rond te laten 

gaan in de klas. Optie van ouder: zou het OC deze koekjes kunnen 

bekostigen/aanschaffen? 

De wens van unit 7-8 zou zijn, toch een kleine traktatie (verzorgd door school), op 

een mooie schaal. 

Unit 5-6: De verjaardag wordt bijna hetzelfde gevierd als in unit 7-8, in unit 5-6 

wordt nog een groepsfoto gemaakt. De jarigen komen niets te kort. 

Unit 3-4:stoel wordt versierd, verjaardagssjerp met leeftijdsbutton om, dobbelen, 

zingen, taart op digibord versieren, groepsfoto, ontvangen van verjaardagskaart. 

Unit 1-2: bijna hetzelfde als in unit 3-4,we dobbelen niet, maar laten de jarige 3 

activiteitenkaartjes kiezen(ballon mee naar huis/klassenpop hele dag meenemen/ 

roepen in de kleuterklassen dat ze “lekker jarig zijn”/spel kiezen/voorleesboek 

kiezen),verjaardagskaart halen in de 4 kleuterklassen,elk kind maakt van tevoren 

zijn/haar eigen verjaardagskroon. Er zijn wel collega’s in unit 1-2 die het erg 

jammer vinden dat er van thuis geen verjaardagstraktaties mogen komen. 

 



Is dit altijd zo geweest of zijn er dingen bijgekomen sinds we niet meer trakteren?  

Unit 7-8/5-6: dobbelen is erbij gekomen. Unit 1-4 was dit al zo. 

 

Wie mist er nou iets bij het jarig zijn? De ouders of de kinderen? 

De traktaties voorheen waren toch wel gevarieerd. In de groepen 5-8 is het 

misschien nog wel moeilijker iets te bedenken als bij groepen 1-4. 

 

Kinderen en aandacht is het allerbelangrijkste! 

 

Laten we de leerlingenraad erbij betrekken. 

Het is de bedoeling dat dit onderwerp nog (maar) één keer op de agenda komt. 

 

Ron geeft ons informatie over Stichting OC en ouderbijdrage: de ouderbijdrage is 

vrijwillig en kun je niet verplichten. Innovo wil dan ook niet meer dat de vrijwillige 

bijdrage gevraagd wordt, maar het OC is een zelfstandige stichting. 

 Op moment van de vergadering hebben nog niet alle ouders betaald. Dit kan 

komen door allerlei redenen. 

Ron is in gesprek met OC over deze vrijwillige bijdrage en geeft hun 

adviezen.(vraag nog maar één keer de ouderbijdrage).School mag er zich niet 

mee bemoeien, alleen bemoeien met de activiteit en de besteding. 

Thera neemt contact op met de voorzitter van het OC, zodat ze kunnen aansluiten 

bij een moment in onze vergadering. 

Ron wees ons er op dat de ouders in de MR, ook lid zijn van OC.(zonder dat zij lid 

in bestuur zitten).Zij kunnen OC adviseren als MR en als ouder. 

 

 

 
   9. Corona update 

Toelichting Ron/allen 

Doel Elkaar informeren 

Tijd 20.35-20.55  

 Er is één vervelend incident geweest. 

De reacties van ouders in reactievelden zijn voornamelijk positief en met 

complimenten. Kritische berichten zijn er ook, maar niet veel, Ron reageert dan 

naar de ouders. 

Er is één vervelende reactie geweest van ouder naar MR. Dit is afgehandeld. 

Op dit moment blijven de besmettingen mondjesmaat binnenkomen bij unit 1-2. 

Beleid nu: Bij 9 leerlingen met positieve coronatest, gaat werk mee naar 

huis(weekplanning, werkpakket, unit 5-6,7-8 chromebook) en er wordt een 

vragenmoment gepland. 

Vanaf 10 leerlingen met positieve coronatest, dan wordt er afstandsonderwijs 

geregeld. 

Leerlingen van groepen 6 t’m 8 doen 2x per week een coronazelftest, deze testen 

worden beschikbaar gesteld door school. 

Nog geen ouders in de school. Wel tijdens rondleiding nieuwe leerling. 

Externe hulpverleners en werklui mogen het gebouw binnen. 

 
  10. Agendapunten volgende vergadering/rondvraag 

Tijd 20.55-21.00 

 Thera en Gina kijken nog naar de agendapunten voor 17 maart 2022 , ik noteer er 

een aantal:  

Bert Nelissen en Herman Noppers 

MR-reglement 

Corona update 

Huiswerkbeleid 



Jaarverslag GMR en Innovo 

Verkiezingen samenstelling MR 

Evaluatie RI&E  

Concept vakantierooster 

Concept begroting 

 

 


