
 

NOTULEN MR 8 april 2021 

 

AANWEZIG  

✓ Helen Hendriks (HH) (secretaris) ✓ Cynthia van Linschoten (CL) deelnemer regio-
raad 

✓ Mirjam Berkelaar (MB) penningmeester ✓ Renske Donselaar (RD) plaatsvervangend 
voorzitter 

✓ Marloes Brussen (MBr) voorzitter ✓ Jasmin Jenczmyk (JJ) deelnemer regioraad 

  

 
 
 

Punten  Actie 

Opening.  

Iedereen is aanwezig. 

 

Notulen vorige vergadering vaststellen 07-01-2020 
Geen extra aanvullingen. 

 

Agenda wordt vast gesteld, maar punt over leesonderwijs, muziek, techniek, 
J.O.G.G en de communicatie vanuit school (bv. Nieuwsbrieven, is het laagdrempelig 
genoeg en bereiken we alle ouders) wordt geparkeerd.  

 

Prioriteiten MR  
Laten we het aantal punten beperken wat nu echt onze prioriteit heeft. Wat moet nu 
en wat kan even op de lange baan.  
Jasmin en Helen willen naar de MR cursus, zodat we weten waar we als MR lid op 
moeten focussen. 
 
MR moet hebben: 

1. Jaarverslag maken en publiceren 
2. Jaarplan, dat zal structuur bieden en wanneer ook alle stukken ingeleverd 

moeten zijn. Zoals Gerrit nog moet aanleveren aan de MR: begroting (is ver-
stuurd, moet nog bekeken worden), beleid, jaarverslag voor 1 juli. Art. 21 
van de statuten.  Statuten lezen door iedereen voor de volgende vergade-
ring. 
 
We moeten een jaarplan hebben, zodat we iedere kwartaal iedere vergade-
ring / maanden met daarop prioriteiten per maand aangegeven zijn. Dit zal 
per schooljaar gemaakt. Voor volgend jaar aan het plan beginnen ipv nog 
voor dit schooljaar maken. Wel steeds bijschaven, zodat het bijgewerkt blijf 
en we niets vergeten. 
 
Cynthia geeft ook terecht aan dat er ook veel punten adhoc opkomen en dat 
we daar het afgelopen half jaar wel mee bezig zijn geweest. We hoeven het 
ook niet dicht te timmeren . 
 
Let op ook in het plan: aandacht voor het bereiken van alle ouders. Is het 
laagdrempelig genoeg voor alle ouders. 
 

3. Achterban: doen we daar nu wel voldoende mee? Hoe gaan we dit vormge-
ven? Nemen we ook mee in het jaarplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen 

 

 

 

MBr maakt voor-

zetje  



Schoolplein en vanadalisme 
 
Namens de MR een mail sturen naar wijkagent om de problemen nu aan te pakken. 
Het nieuwe schoolplein zal namelijk nog wel poos duren. 
Man van Renske gaat achter de echte camera aan. 
Als we een mail sturen naar de wijkagent, zet da alle MR’s in cc, zodat we op de 
hoogte blijven wat zij er aan kunnen doen nadat de avondklok is afgeschaft.  
 
Het spuugplan: Het ziet er echt heel mooi uit, maar is het water, lopen leerlingen van 
alle scholen door elkaar heen, hoe houd je overzicht? Veel vragen die ons zo te bin-
nen schieten. Wie werken er mee aan dit plan, zijn het leerkrachten, bestuursleden 
etc. Jasmin vraagt na wie er het spuugplan zitten. Moet daar nog een leerkracht in, 
van alle scholen een medewerker, is er een deadline? Jasmin komt daar in de vol-
gende vergadering op terug.  
 
We vragen aan Gerrit wanneer hij vragen wil hebben over de begroting. Wordt nog 
even doorgestuurd aan iedereen en nogmaals doorlezen. We kijken even wanneer 
we Gerrit moeten uitnodigen 
 
Cynthia stuurt ook een mail door waarover vorig jaar allerlei vragen zijn beantwoord, 
Deze ook even doorlezen voor de volgende vergadering 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ 

 

 

 

Iedereen 

 

 

Iedereen  

OV gelden en wat te doen met de gelden van ’21-‘22 
 
Hoe gaan we hier mee om? MR controleert de OV gelden en vraagt na hoeveel geld 
er nog beschikbaar is. Schoolreisje, kamp, activiteiten zijn natuurlijk niet doorge-
gaan. 
 
In de statuten staat dat de MR moet meebeslissen. Wat is nu het beleid. Dit jaar is 
het bedrag / vrijwillige bijdrage al verminderd. We wachten even op antwoord vd OV. 
 

 

Hoeveel geld is er voor de corona achterstanden? Hoeveel werkdrukverlich-
tingsgeld? 
 
Telefoons, onderwijsassistenten en de gymleerkrachten zijn betaald uit werkdrukver-
lichtingspotje. We weten nu nog niet hoeveel het is.  
 
In april wordt er een scan gedaan waaruit moet blijken hoeveel corona geld per leer-
ling toegekend gaat worden. 
Er is hiervoor een stappenplan Corona subsidie. PMR en MR wordt op de hoogte 
gehouden door Gerrit. 
 
Helen vraagt na hoe het met de scan staat na bij Gerrit na en koppelt dit volgende 
vergadering terug 
 

 

 

 

 

 

GB 

 

 

 

 

HH 

Kascontrole  
Moet voor 1 mei verstuurd worden door Gerrit  
 

GB 

Leesonderwijs, muziek, techniek en J.O.G.G? 

Leesonderwijs parkeren we even en muziek pakken we op zodra daar weer meer de 

tijd voor is.  

J.O.G.G parkeren we en laten we terug komen wanneer er een punt weg valt. 

Renske gaat 12 april naar de  bijeenkomst van JOGG 

 

Regioraad samenvatting 

20 april nieuwe regiovergadering. 

 

Rondvraag & Sluiting  

 

MB vraagt of HH stukken kan doorsturen. 

 



HH stuurt de goedgekeurde notulen direct door naar Peter voor de site ipv via MB 

 

CL: 

Testbeleid is besproken in de MR. Ouders en leerkrachten moeten vertrouwen in el-

kaar hebben dat beide kanten het serieus nemen. Zelftesten zijn preventief en zijn 

niet bedoeld als test als je met een positief getest persoon in contact bent geweest. 

 

Vergadering om 21.10 afgesloten door de voorzitter. 

 

Belangrijke punten als er iets weg valt: 

 

 Leesonderwijs 

 Muziek 

 Techniek, 

 J.O.G.G 

 Communicatie vanuit school (bv. Nieuwsbrieven, is het laagdrempelig ge-

noeg en bereiken we alle ouders) 

 

 

 

 
  



Actiepuntenlijst: MR OBS BRANDING: 
  

Datum  Onderwerp  Afgerond  Wie  
  Digitale omgeving om alle digitale documenten op te slaan (?)      
31-10-19  Stukje voor de nieuwsbrief over schermtijd  2020-2021  CL  
07-07-20 Renske vraagt de statuten 1 okt 2020 GB 
29-09-20 Zorg voor de ogen  CL 

12-11-2020 Schoonmaak bespreken met Gerrit  MB 

12-11-2020 Geuzenakkoord als agendapunt 7-1-2021  MB/GB 

12-11-2020 Leesonderwijs als agendapunt 7-1-2021  allen 

12-11-2020 Terugkoppeling regioraad  CL 

12-11-2020 Kinderopvang regelen door school bij ziektevervanging, agenda-
punt 7-1-2021 

 HH/CL 

    

  

07-1-2021 Brief door MR aan bestuur over vandalisme  CL 

07-1-2021 Ordenen bieb – assistent hier in Brielle  CL 

Mrt 2021 Bereiken we alle ouders   

Mrt 2021 Oriëntatie muziek methode en techniek op school   GB 

    

 
 


