
   

MR vergadering   
08-09-2022   

Starttijd: 19:30 uur    

   
Voorzitter: Corine   
Notulist: Martine   

   

  

1. Opening en mededelingen  

2. Vaststellen agenda   

3. Notulen vorige vergadering(en)  
  

Vergaderpunten:   

4. Vergaderdata MR vaststellen   
Martine maakt een nieuwe opzet van de vergaderdata waarin we proberen de 
vergaderingen op donderdag(middag) te plannen. 

5. Polderwijs 
In hoeverre willen en kunnen wij een vorm van “samenwerking” vinden met de 
nieuwe school in het dorp?  
De school “Polderwijs” adverteert met het willen samenwerken met onze school. 
In hoeverre krijgen ouders hierbij bepaalde verwachtingen?  
Binnen de GMR is een keer besproken over de wensen van een grote groep 
ouders over een school binnen de stichting waar kinderen heen kunnen die (zeer) 
hoogbegaafd zijn of juist minder begaafd.  
De scholen binnen onze stichting zijn voornamelijk gericht op álle kinderen, de 
“grootste groep”. De wens voor deze school is uiteindelijk niet waargemaakt, 
wellicht is het interessant om hier naar te informeren (uitkomsten GMR).  

6. Kamp en ouders  
Tijdens het schoolkamp is door begeleidende ouders alcohol genuttigd, wat als 
storend gevonden is door één van de begeleiders.  
We beslissen dat we geen alcoholgebruik toestaan op kamp.  
Vinden we dit hetzelfde als met de ouder-bedankavond? We vinden dit een 
andere situatie met andere verantwoordelijkheden. Bij deze situatie staan we 
alcoholgebruik (met mate) wel toe.  

7. Begroting 

Paulien heeft de begroting gemaild, deze nemen we met elkaar door.  
De laatste versie wordt nog doorgestuurd door Paulien, er zijn nog kleine 
wijzigingen aangebracht na het begrotingsgesprek van Paulien met Jos.  

8. Rondvraag 

Er is een nieuwe subsidieregeling opengezet die zich richt op versterking van 
basisvaardigheden taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Het 
betreft een flink bedrag per leerling die in dit schooljaar en/of in het eerste deel 
van schooljaar ’22-’23 besteed moet worden (hiervoor moet een plan ingediend 
worden).  
Vanuit Aves is opgeroepen om in te schrijven, wat Paulien heeft gedaan.  
De scholen die de subsidie krijgen, worden door middel van loting bepaald. De 
scholen mogen dit geld niet met elkaar delen, wat erg jammer is. 
 
Kamp; Locatie Lelystad is gevonden. Er is een behoorlijk bedrag over van de 



gelden die geïnd worden van de leerlingen. Naast het bedrag wat er naar de 
locatie gaat, is er voldoende geld over om 2 (educatieve) uitjes binnen het 
schoolkamp te organiseren.  
Ook groep 5-6 gaat op kamp, het bedrag wat zij naast de overnachting 
overhouden is vele malen lager is de verwachting.  
Hoe zijn de budgetten precies? Hiervoor zullen we de AC vragen om informatie.   
 
Bericht namens de MR in de nieuwsbrief om even voor te stellen. Corine neemt 
dit op zich.  
 
Jaarvergadering; We zijn als school verplicht om de cijfers van de school kenbaar 
te maken. We hebben tweemaal de jaarvergadering niet kunnen organiseren 
vanwege corona. Vorig schooljaar hebben we de cijfers ter inzage neergelegd.  
Willen we een avond organiseren of willen we dit toch weer in een andere vorm 
gieten?  
We bespreken de opties; ter inzage leggen, schriftelijk, fysiek (ontmoeten), met 
of zonder spreker.  
Ouders hebben de school vaak bezocht de afgelopen tijd bij de startgesprekken 
en de informatieavond (19 sept.).  
Paulien gaat de AC benaderen om met ons mee te denken over de invulling 
hiervan (het is oorspronkelijk een avond die georganiseerd wordt door de AC). 
Mocht er weinig animo zijn voor een fysieke avond, zullen we andere opties 
overwegen.  

 

9. Sluiting  
  

Actielijst   

Wat?   Wie?   Datum / Check   

Jaarvergadering  
 

  26 oktober  

  
Vergaderdata 2022-2023:  
 
Vergaderdata 2022-2023:  
  
Donderdagavond 8 september  
Donderdagmiddag 29 september  
Donderdagmiddag 19 januari  
Donderdagmiddag 9 maart  
Donderdagmiddag 25 mei  
Donderdagmiddag 29 juni  
 

 


