
Notulen MR-VERGADERING  18 november 2021 

 

 

Aanvang: 19:30 uur 

Locatie: In de Meet vanuit huis i.v.m. Coronabesmettingen op school 

 

Voorzitter: Olaf 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Ivon, Kelly, Celine, Bert, Petra en Sonja 

 

 

1. Opening 

       

 

2. Notulen van de vorige vergadering 13 oktober 

•  Doorgenomen en vastgesteld 

 

3. Ingekomen post 

•  

 

4. Mededelingen 

• Coronawerkgroep is bij elkaar geweest. Er is een brief naar de 

ouders toegestuurd met de punten die besproken zijn.  

Op het moment zijn er een aantal positieve Covid 19 besmettingen 

bij ons op school. Kelly heeft veel contact met de GGD wanneer er 

weer een veranderingen is in een groep.  

• Fusie Kisveld/Ariens gaat voorlopig nog niet door. Het is nog niet 

ten einde, maar even geparkeerd door omstandigheden. 

 

5. GMR (indien notulen) 

• Olaf is 27 oktober naar de MR/GMR geweest op de Diekmaat. Veel 

ging over de aanstaande fusie. De MR leden hadden de stukken nog 

niet ontvangen, dat was jammer, konden zo niet meepraten. Alleen 

aanhoren.   

• Ook een punt uit deze vergadering was dat scholen veelal met 

dezelfde problemen zitten, waar dan vaak opnieuw het wiel moet 

worden uitgevonden. O.a. marketing van de scholen. Dit zou ook 

stichtingsbreed opgepakt kunnen worden. 

• Het is voor de teamleden wel verstandig om de fusiedocumenten die 

ons zijn toegestuurd goed door te lezen en onze vragen bij de GMR 

neer te leggen. Dan kunnen zij hier nog over discussiëren met de 

betreffende personen. Zowel onderwijsinhoudelijk als je 

baangarantie voor de komende jaren zijn voor ons leerkrachten 

belangrijk. 



• De GMR zou vorige week een vergadering hebben over de 

fusieplannen, maar deze is uitgesteld.  

 

 

6. Schoolbegroting 2022 

• Bert legt ons de begroting uit en wordt hierbij vastgesteld 

• Ivon geeft nog aan dat ze ook graag in de groep een IPad wil. 

Meerdere collega's willen dit i.v.m. ons digitale onderwijs. We 

kunnen als team zelf een besluit nemen of we dit willen van de 

gelden. De NPO gelden zijn ook nog een optie 

• De begroting is ter inzage. Kelly of Bert regelen dat Olaf het bestand 

toegestuurd krijgt en dan kan Olaf dit ondertekenen en weer 

terugsturen. 

 

7. Vakantierooster  

•  Door problemen is deze nog niet klaar. Voor de volgende 

vergadering weer op de agenda zetten 

 

8. Profilering 

• Sonja heeft gekeken naar een filmpje van school. De kosten zijn 

best hoog. Hoe kan dat betaald worden, uit welk potje komt dat. 

Celine geeft een andere optie. Sonja gaat deze persoon (Pelle Smit 

uit Neede) benaderen. Kijken of dit goedkoper kan. In de 

schoolbegroting heeft Bert uitgelegd dat hier wel geld voor 

gereserveerd is. 

• We zijn ook bezig met aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Dit wat 

leuker aankleden. Ook iets meegeven o.a. tas, pen o.i.d. met het 

logo van de school. 

• Aurora is samen met een ouder van school bezig met een flyer voor 

school.  Mocht het concept klaar zijn, dan zullen we deze in de MR 

vergadering ook samen willen bekijken. 

• De data geven aan dat op de Hofmaat goed onderwijs gegeven 

wordt. Hiermee zouden we ook mee naar buiten mogen treden.  

• Naast de “leuke” dingen ook serieuze schoolse zaken laten zien op 

facebook. Wat wordt er bijvoorbeeld gedaan met leerlingen die het 

moeilijk vinden of juist de plusleerlingen. 

 

 

 

 

 

 

9.  Schoolontwikkeling/kwaliteit 

• We werken nog steeds aan de volgende vakken: Breinhelden, 

begrijpend lezen en rekenen.  



• Er was een vraag van een ouder over de ventilatie op school. Wij 

ventileren allemaal voldoende in de school. We hebben CO2 meters 

die we in de gaten houden. Voor een nieuw ventilatiesysteem 

komen wij niet in aanmerking, omdat onze school geen blijvende 

school is in de toekomst (IHP). In een nieuw te bouwen school is dit 

sowieso in de begroting meegenomen. 

 

10. Communicatie (borgdocument meegestuurd) 

• We bekijken dit document. Het is duidelijk dat onze website wel te 

wensen overlaat. Daar moeten we beter naar kijken en goed 

aanvullen, zodat deze compleet is en aantrekkelijk voor nieuwe 

ouders. Dit punt komt ook op de teamvergadering te staan om te 

bespreken.  

• Voor de rest is het document prima. 

 

11.Voorbereiding vergadering met het College van Bestuur 

  Zie punten hieronder 

 

12. Rondvraag 

• Olaf stuurt een interessant artikel naar ons en daar komen we dan 

de volgende vergadering op terug. 

 

 

Punten voor CvB:  

 

• Invalpool, hoe wordt die pool gevuld? 

• Samenwerking met SOPOW, wat is de meerwaarde voor ons? 

• Structuur bovenschools hoe verloopt dit? 

• Vernieuwing meubilair 

• Integraal huisvestingsplan 

• Profilering vanuit onze kant 

 

 

 

Aktiepunten:  

Henrieke Vakantierooster op de agenda zetten 

Bert/Kelly Begroting naar Olaf sturen ter ondertekening 

Olaf Ondertekenen begroting en terugsturen. 

Team 

 De Hofmaat 

Fusiestukken goed doorlezen. Bij vragen hierover, deze naar 

de GMR sturen. 

Sonja Contact opnemen met Pelle Smit voor een filmpje van onze 

school 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 


