
Notulen MR vergadering 10 november 2022

Aanvang: 18.30 uur
Locatie   : Riederhof
voorzitter: Richard de Wit
notulist   : Silvia van der Hoek

Aanwezig : OMR: Richard de Wit, Cindy Blommensteijn, Silvia vd Hoek en Leon
Scheppink.

PMR: Jacovine Hall, Stephanie Engels, Liesbeth Jonkergouw en
Jolanda de Graaff.
Directie: Hanneke Meulblok

1. Opening.
Richard opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom

2. Mededelingen
Dit is de laatste MR-vergadering voor Stephanie vóór haar
zwangerschapsverlof.

3. Vaststellen agenda en actielijst
Er wordt een punt toegevoegd bij mededelingen vanuit MT. Er is geen
actielijst.

4. Kort bespreken notulen 28 september 2022 en bespreken actielijst.
De actielijst van de vergadering van 28 september wordt besproken.

5. Werkverdelingsplan met NPO gelden stavaza Globe / NT2

Globe: Globe is ondanks de intentie om dit te starten nog niet gestart. Door
personele wijzigingen en een langdurig zieke collega is het kort na de start,
op ‘on hold’ gezet.

NT2-docent: De uitdaging om alle groepen te voorzien van een leerkracht is
dit nog niet gestart. Er is goede hoop dat dit in het voorjaar zou kunnen
starten. De NPO-gelden blijven hiervoor gereserveerd staan en de plannen
liggen klaar. Om de de klassen te bezetten worden er nu in de basis
onderwijsassistenten ingezet.



6. Mededelingen / actiepunten vanuit het MT

Mededelingen vanuit MT:
- Stichting Pipa:

Stichting zet zich in voor kinderen die dat nodig hebben. Als school
hebben we daar wel eens geld voor opgehaald. Zij willen graag iets
terugdoen voor de kinderen van Smitshoek. De stichting is gekoppeld
aan 2 ouders die ook iets goed willen doen. Hieruit volgt het aanbod
via Social Schools tbv een cadeautje voor sint/kerst voor de gezinnen
die het nodig hebben.  Hanneke heeft volgende een afspraak om te
kijken hoe eea verder kan worden vormgegeven.
(De hulp die Stichting Pipa kan geven is heel breed door giften.)

- Gesprek wethouder verkeerssituatie Riederhof
Met Wethouder 1 heeft Hanneke een gesprek gehad. Helaas was dit
gesprek niet constructief.

Door scooterbrand door vandalisme is er een gesprek aangevraagd
met Wethouder 2. Dit gesprek (samen met Kibeo) was wel constructief.
Er volgt binnenkort een vervolggesprek in een groter gezelschap.

- Pagina MR op de website
Het jaarverslag staat erop. Hanneke vraagt om de notulen te e-mailen
Mocht je aanpassingen willen, geef het aan. Dan past Hanneke het
aan.

Actiepunten vanuit MT:
- Stavaza CO2 meters

De meters zijn binnen, daar hoort wel een plan bij waarin o.a. staat hoe
vaak wordt er gemeten en hoe wordt er gehandeld met de resultaten.
Het plan dient aangeleverd te worden door PCPO.

- Reactie ingezonden brief (inzameling cadeaus/geld)
- Reactie vraag mbt lunchpakket

7. Onderwerpen ouderavond
Vanuit ouderbetrokkenheid was het 2 keer per jaar. Dit is teruggebracht naar 1 keer
per jaar.

Onderwerpen van de afgelopen jaren
14/15 Media wijs
15/16 Pesten en andere schooltijden
16/17 Mediawijsheid
17/18 Puberbrein & Samenwerken



Besluit & Actiepunt: Jacovine en Cindy vormen een kleine werkgroep en doen een
concreet voorstel voor een ouderavond.

8. Ouderbijdrage

17/18 is officieel ingestemd met de verhoging van de ouderbijdragen. Gezien de
huidige maatschappelijke financiële uitdagingen, lijkt het ons verstandig om dit nog
eens te bekijken.

Schoolgids en uiteindelijke betalingen lijken niet niet altijd overeen te komen.
Franciska Hartman nodigen we uit voor de volgende vergadering 19:30. Vragen die
er zijn:

Jacovine : Waar is het geïnde geld voor gebruikt? Staan wij nog steeds
achter het waar het bedrag uit is opgebouwd. Zeker nu in deze tijd, waar
mensen kritisch zijn op bedragen… Hoe gaan we om met declareren?

Liesbeth : Waar is het bedrag uit opgebouwd? + Ieder jaar moet de
oudergeleding instemming geven. Gebeurt dat ook?

Hanneke : minder geld in corona tijd?? klopt dat? Kijk ook eens naar de
reserves.

9. GMR
Terugkoppeling 3-11-22

● Nieuwe ambtelijk voorzitter. De oude blijft nog even aan. De
vacature van notulist staat nog open.

● De vraag is besproken; ‘Hoe gaan we als GMR verder.’
● CNV komt volgende keer langs hoe we beter kunnen

vergaderen.
● Er wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de

bijdrage als ouder aan de GMR.
● Er komt vanuit de onderwijsinspectie een bezoek aan het

schoolbestuur. O.a. De GMR wordt bevraagd. Nu volgen
verificatiegesprekken met verschillende geledingen.  Half
december volgt een rapport met waarschijnlijk een advies.

● Werkgroep geformeerd over identiteit en burgerschap
● Is er nog behoefte aan scholing?
● Er draait een promotiefilmpje in de bioscoop.



Zie kort goedgekeurd verslag
- Wie aanwezig komende 4 GMR vergaderingen (17-1 / 20-3 / 20-4 / 21-6)
- GMR meeting 21 november; toekomst invulling GMR?

10.     Vragen ouders/ leerkrachten
Hanneke geeft aan dat dit eigenlijk geen MR-vragen zijn. Zij geeft een korte
toelichting.

11. Rondvraag

● Richard wil graag de MR-cursus volgen
● Sinterklaasviering: geen intocht, de klassen gaan op bezoek bij de Sint.

Events organiseert de sinterklaasviering.
● Kerstviering : Dit jaar wordt het een kerstdiner waarbij ouders het

verzorgen met een kerstverhaal. Voor de leerkrachten is er een
activiteit. Dit is nog een verrassing.

● Volgende MR-vergadering start om 19:00.

12. Sluiting.
Richard sluit om  20:15 uur de vergadering.


