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Openbare vergadering MR 22-03-2022 (20:00 – 20:55 uur) 
 
 
 

1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering om 20:05 
 

2. Vaststellen agenda 22-02-2022 
Het punt “BSO” wordt toegevoegd aan de agenda   

 
3. Formatie 

Er komt 1 vacature t/m de kerstvakantie in groep 7/8, wordt uitgevraagd.  
Er komt nog een extra vacature voor de middenbouw die uitgevraagd wordt. 
Precieze inzet van deze vacature wordt later bepaald.  
 

4. Vakantierooster 
Alle vakanties zijn landelijk, met uitzondering van de tweede week meivakantie. 
Middelbare scholen in de omgeving volgen hierin het advies van de regering en daar 
sluiten wij ook op aan.  
 

5. Ouderbijdrage 
De wetgeving rondom de vrijwillige ouderbijdrage gaat veranderen, het wordt nog 
meer echt vrijwillig. Stichting leergeld gaat het niet meer betalen in onze gemeente 
wanneer ouders dit niet (kunnen) betalen. RBOB geeft aan dat ze een stichting willen 
zijn waar ouders geen bijdrage hoeven te betalen, inclusief bijvoorbeeld schoolkamp 
en ook groep 8 kamp. Ze geven aan dat scholen of ouders anders in de problemen 
kunnen gaan komen en dat willen ze voorkomen. Hoe ze hier invulling in gaan geven 
en per wanneer dit precies in gaat, wordt nog uitgewerkt.  
 

6. BSO 
Nummer Een heeft een brief gestuurd dat ze door personeelsgebrek genoodzaakt 
zijn om drastische maatregelen te nemen waardoor bepaalde opvang op sommige 
dagen gaan sluiten. Binnen RBOB gaan ze kijken of ze dit met IkOok voor de 
kinderen die buiten de boot gaan vallen, kunnen opvangen. Hoe dat er uit komt te 
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zien weten ze nog niet. Er is een toezegging gedaan dat het voor de 
Regenboogkinderen, die anders buiten de boot zouden vallen, opgelost gaat worden.  
 

7. Goedkeuring notulen 23-11-2021 
De notulen worden zonder toevoegingen goedgekeurd 

 
8. Status actielijst  

Actielijst is bijgewerkt  

 

9. Ingekomen post 

Er is geen ingekomen post die we bespreken  

 

10. Rondvraag 

- Na Corona zijn de uitgangen van kinderen nog steeds apart waardoor de 

kinderen van Juf Karin aan de andere kant van de school naar buiten te komen. 

Dit is onpraktisch wanneer je meerdere kinderen hebt en de weg die er ligt leidt 

tot gevaarlijke situaties. PMR neemt dit mee naar het team om te bespreken of 

het weer helemaal terug kan naar hoe het voor corona was.  

- Hoe gaat het met juf Masha? Een stuk beter, goed idee om Marieke daar weer 

over te laten communiceren 
 

De vergadering wordt gesloten om 20.55uur 


