
Notulen MR-VERGADERING  14 september 2021 

 

Aanvang: 19:30 uur 

Locatie: obs de Hofmaat/ een deel online 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: Olaf (online) 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Sonja  

Gabriëlle, Kelly, Ivon en Petra online via Teams 

Afwezig: Celine met afmelding 

 

1. Opening 

• Gabrielle neemt eerst het woord en geeft aan waarom zij een tijdje 

afwezig zal zijn en Kelly Rosendahl het een tijdje van haar over zal nemen. 

• Kelly stelt zich voor aan de MR. Zij zal, vanaf morgen, op dinsdag en 

woensdag op school aanwezig zijn en af en toe op maandag. 

• Verder doen we voor de nieuwe MR leden een voorstelronde 

 

2. Notulen van de vorige vergadering, 17 juni 2021 

• Ouder betrokkenheid. Zou nu opgestart kunnen worden. Gabriëlle is daar 

nog niet aan toegekomen. Kelly en Henrieke gaan dit oppakken en 

eventueel Olaf zal deze avond ook bij gaan wonen. 

• Schoolgids is voor akkoord getekend en staat op de website. 

• Profilering: Facebook is al gestart, maar we kunnen ook nog nadenken 

over verdere profilering. 

• Verder akkoord 

 

 

 

3. Ingekomen post 

• MR cursus. Sonja heeft al een cursus gevolgd, dus niet nodig. 

• MR academie geef ik mee aan Olaf, hij gaat bekijken of hij dit wat vindt 

voor ons. Hier zijn wel kosten van 500 euro per jaar aan verbonden tot 6 

personen. 

 

 

4. Mededelingen 

• N.a.v.  Persconferentie van vanavond:   

Vanaf 20 sept alleen Corona leerling thuis, andere klasgenoten kunnen 

dan gewoon op school blijven. We moeten nadenken over het loslaten van 

de 1 ½ meter. Wat gaan we dan doen? Ouders mogen de school dan weer 

in. Groepsvoorstelling: Kunnen we dat weer door laten gaan. 1 ouder per 

kind bijvoorbeeld. Ook even de Coronawerkgroep afwachten. Deze groep 

is momenteel niet regelmatig bij elkaar. Kelly legt de vraag bij Bert neer. 



• Bestand met uitleg van besteding van de NPO-gelden is door Gabriëlle 

verstuurd. Graag deze doorlezen (oudergeleding) en dan bij Olaf wel of 

geen akkoord geven, zodat hij deze kan ondertekenen.  

 

5. Vergaderdata doornemen 

• 27 oktober/ 15 juni GMR/MR alle scholen. Even navragen bij Kelly of Bert 

of wij daar naartoe moeten. De 15de juni hebben we zelf al een MR 

vergadering staan. 

 

6. GMR-nieuws 

• We missen de laatste notulen nog van de GMR. Maar die zijn waarschijnlijk 

deze week pas besproken. Komen deze week niet, dan zal Olaf contact 

opnemen met de secretaris van de GMR. 

 

7. Schoolontwikkelingen/ kwaliteit 

• Goede start van het schooljaar gemaakt.  

We zijn gestart met “Breinhelden” in groep 1 t/m 8. Dit is een methode 

om de executieve functies extra te oefenen. 

 

 

8. Faciliteitenregeling 

• - 

 

 

 

9. Concept MR-jaarplan 

• Speerpunten voor komend schooljaar:  

Profilering 

Ouderbetrokkenheid  

• Olaf gaat het speerpunt in het MR-jaarplan aanpassen en daarmee is dit 

plan goedgekeurd. 

 

 

 

 

10. Informatieavond  

• Wel of niet een info avond voor groep 1? Soort van kennismaking van 

ouders omdat ouders elkaar niet kennen. Wat we hiermee gaan doen 

weten we nog niet. Komen we nog op terug. 

• Voor groep 8 geldt: Info is allemaal via een informatiebrief mee naar huis 

gegaan. Sonja geeft ouders de gelegenheid om contact met haar op te 

nemen indien er vragen zijn.  

• De inloopochtenden zijn goed verlopen. Als ouder zie je meer waardevolle 

dingen dan als je op een informatieavond van school komt. Daar hoor je 

aan en tijdens de inloopochtenden zie je daadwerkelijk wat er gebeurt in 



een groep. De ochtenden zijn goed bezocht. De voorkeur is om dit erin te 

houden. 

 

 

11.Communicatie  

• Het Parro-bericht over dat de verkeersbrigadiers ermee ophielden, viel een 

aantal ouders wat rauw op het dak. Er was daarvoor al wel een Parro 

bericht met een NOODOPROEP, maar daar had niemand op gereageerd. 

De manier van berichtgeving had wel iets anders gekund. Iets meer uitleg 

erbij. 

• We discussiëren even over wat meld je wel via Parro en wat kan beter via 

de mail.   

• In het team bespreken wat wel en wat niet op Parro kan, of wat beter per 

mail gecommuniceerd kan worden.  

Parro gaat wel snel, ouders zien dit sneller dan de mail. 

• Verder bespreken we nog wat onduidelijkheden vanuit de ouders.  

• We hebben het erover gehad dat er in groep 1 en 2 een brief was 

gekomen, vanuit de OR, met daarin de vraag om de “vrijwillige” 

ouderbijdrage alsnog te betalen. Er waren ouders bij, bij wie dit vragen 

opriep en waarom er vrijwillig staat, terwijl ze er nog een reminder van 

krijgen als ze niet hebben betaald. Met de OR overleggen hoe we dit een 

volgende keer beter kunnen communiceren. Misschien andere bewoording 

gebruiken. Nu kreeg de penningmeester van OR veel vragen van ouders.  

• We gaan voor de MR een groepsapp aanmaken voor de snellere 

communicatie onderling. 

 

 

 

 

12. Rondvraag 

• Sonja: Hoe staat het ervoor met de fusie van de Hofmaat met de Ariëns 

en Kisveld? Wij zijn in fase 2, tussen 2024-2029, aan de beurt is om 

besproken te worden. Dat duurt dus nog wel even voordat er meer 

duidelijkheid is. 

• Olaf: Gaat er nog een bel om 14:00 uur? Dit i.v.m. het late thuiskomen 

van zijn zoon. Toevallig is er gisteren een storing geweest op school en 

lopen de beltijden ongeveer 10 minuten uit. Dus de bel is er nu even af. 

Maar wij laten de kinderen wel om 14:00 gelijk uit (behalve de 

weekhulpjes). 

 

  

Actiepunten 

Oudergeleding Uitleg NPO-gelden doorlezen en Olaf doorgeven of jullie 
akkoord zijn of niet, zodat deze door Olaf getekend kan 

worden en dan weer retour naar school. 



Kelly Navraag doen bij Bert i.v.m. nieuwe Coronaregels n.a.v. 

persconferentie m.b.t. groepsvoorstellingen, bijeenkomsten 
op school..... 

Henrieke Navragen bij Bert of Kelly wat van ons verwacht wordt op 27 
oktober en 15 juni bij de GMR-vergadering. Moeten we daar 

aanwezig zijn of is het online? Is het verplicht of niet?  

Kelly+Henrieke Ouderbetrokkenheidsavond oppakken 

Olaf Notulen van de GMR in de gaten houden of die van voor de 
zomervakantie nog naar ons worden doorgestuurd. Zo niet 

dan contact opnemen met de secretaris van de GMR. 

Ivon en Sonja Brief opstellen met meer uitleg voer schoolreis: 

begeleiding/gebruik telefoon/mondkapjes in de bus 
 

 


