
 

 

 

Agenda MR    

Donderdag 7 April 2022 om 19:00uur  

                

 

Aanwezig: Carien, Maria, Natalie, Regat, Saskia en Danielle 

Afwezig: Vincent 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
Danielle aanwezig 
 

• Bouwhuis 
 

• Reactie van directie op het adviesrapport. 
o Advies het grote schoolplein:  

In gesprek met Danielle over het dringend verzoek van MR om het schoolplein te renoveren, 
en met name de rots weg te halen.  
Danielle geeft aan dat het ze het fijn had gevonden als MR eerst de vragen stelt, alvorens ze 
met conclusies komen dat school te weinig doet. 
Het schoolplein is verouderd (alweer 10 jaar oud). De directie is opzoek gegaan naar 
mogelijkheden om bepaalde onderdelen te onderhouden/herstellen. De rots is nu 
afgeschreven en de kinderen mogen er niet meer mee spelen. 
De rots blijkt diep verankerd op de grond. Weg halen blijkt heel lastig, daarom hebben we 
een bedrijf daarvoor ingeschakeld. Verder is er een subsidie aangevraagd voor een nieuw 
schoolplein van ongeveer 80k in de eerste fase. In een tweede fase gaan we meer geld 
vragen.  
Volgend jaar gaan we een begin maken aan een nieuw plein.  
   

o Advies fondsenwerving:  
MR benadrukt dat het een communicerende rol heeft hierin. VLT wordt niet meer 
gefinancierd volgend jaar. Danielle deelt dat school met NPO gelden (tot en met volgend 
jaar) in staat is om extra krachten aan te nemen voor 1.2-1.8 fte. De directie wil hiermee niet 
meer afhankelijk zijn van subsidies en wil dit als het waren zo implementeren in het 
curriculum. Hierdoor krijgen de leerkrachten meer ruiten en is de druk van de ketel af. 

 
o Advies ouderbijdrage:  

MR heeft signalen dat ouders graag meer feedback willen over wat er met het ouderbijdrage 
gebeurt hoewel dat ieder jaar door de directie wordt teruggekoppeld. Ouders die de 
ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen aanspraak doen op de school sport en cultuur 
fonds. 
In plaats van een grote schoolreis aan het einde van het schooljaar, heeft school besloten 
om met dat geld onderwijs interessanter te maken voor kinderen. Door vaker in het jaar erop 
uit te gaan. 



Verder is het voorstel besproken om de ouderbijdrage te verhogen naar 62.50 en 
alternatieven te bieden voor ouders die 80 euro of 100 euro willen betalen. MR heeft 
gestemd en iedereen is akkoord. 

  
o Georganiseerde pauzes 

De school betaalt ongeveer 36k voor 32 uur per week aan tussenschoolseopvang. Dat is uit 
NPO gelden bekostigd. Dit is besloten om een ander spelgedrag te bewerkstelligen. De 
directie wil graag met MR hierover in gesprek. Welke adviezen heeft MR hierover?  Een keer 
graag agenderen.  

o Advies activiteiten commissie(AC):  
De oudercommissie omgezet in een activiteiten commissie, omdat school gekozen heeft om 
een event manager aan te nemen. De bedoeling is dat de AC hier actief aan meehelpt. De 
lead daarin wordt genomen door de event manager. De event manager gaat daar actief voor 
werven. De event manager wordt uit het zogeheten “Werkdrukverminderingsgelden” betaald. 

 
• Mariabeeld 

Er komt een Mariabeeld bij  de balie in de hoek bij de ingang te staan. De directie legt uit dat 
er behoefte is om een gebedshoek te maken in school, om een moment voor zichzelf te 
hebben. Waarom een Maria beeld? 
Danielle: De school volgt de katholieke jaaragenda. Maria staat voor ons voor verbinding 
(van alle geloven) en voor moederlijke instinkt. Er komt bijvoorbeeld ook een Chanouka 
kandelaar, en andere symbolen van andere geloven.  
Het is bedoeld om de gedachte van geloof een plek te geven op school. Met het overlijden 
van een ouder, is zon plekje heel fijn. Het is geen gebedsplek maar een onderdeel van 
school. Kinderen kunnen ervoor kiezen om er even bij stil te staan of niet. 
De school werkt met een methode die gericht is op de 5 wereldgodsdiensten: GOLEF 
(godsdienst + levensbeschouwing).   
Danielle: Hoe dit tot stand is gekomen? Identiteit en diversiteit heeft altijd op de oude agenda 
gestaan. We willen onderwijskundige manieren zoeken om die verbinding te maken.  
 
Danielle vertrokken.  
 

• Notulen 10 februari goedgekeurd 
 

• Jaarplanning MR 
 

• Ambitieplan → Zie vorige notulen. 
 

• De volgende vergaderingen. 
19 mei  
23 juni 

 

__________________________________________________________________ 

 
- Rondvraag 

Vraag ouder:  
Zij het niet beter zijn om seksuele voorlichting apart te geven aan jongens en meisjes? Is 
gemengd wel een goed idee?  


