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Agenda MR vergadering 
 

Datum: 13-01-2022 
Tijd:   15:00-16:30 
Locatie: OBS de Wiekslag  
Aanwezig:  Personeelsgeleding: Lizzy Admiraal (secretaris), Marjolijn Polle, Annemiek Pruim 
  Oudergeleding: Liesbeth Kok (voorzitter), Sander Verhaar, Jessica Kes 
  Directie: Fred de Wildt 
   
Afwezig: Annelies afwezig 
Notulist: Marjolijn Polle 
 
 
Agendapunten: 

1. Opening 
2. AC 
3. Ingekomen stukken  
4. Notulen 25-11 
5. Evaluatie schoolsluiting en ‘nieuw’  protocol https://www.poraad.nl/nieuws-en-

achtergronden/protocollen-en-handreiking-geactualiseerd?s=09 
6. Opzet AC (zie eerder verstuurde mail) 
7. Ontwikkelingen schoolplein 
8. Formatie 2022-2023 
9. NPO/begroting 
10. Rondvraag 
11. Rol/vormgeving MR 
12. Sluiting 

 

Agendapunten met bevoegd gezag Informerend/instemmend/advies Wie 

1. Opening  Liesbeth 

Iedereen een gelukkig nieuwjaar.   

2. AC  Annelies 

 Annelies afwezig, Fred neemt waar. 

 Er is behoefte aan een soort feest (zoals de 
Fancy Fair). Misschien gezamenlijk met het 
dorpsplein, 8/9 april. 

 Mensen uit het dorp hebben behoefte om in 
school te kijken. 

 Oud papier:  
2 mensen hebben zich aangemeld  
om oud papier op te halen. 
Nieuwe coördinator wordt nog gezocht.  
Extra lopers zijn welkom.  

  

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/protocollen-en-handreiking-geactualiseerd?s=09
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/protocollen-en-handreiking-geactualiseerd?s=09
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 Schoolreisjes: Er is nog een voucher voor €900 
voor het Archeon over. 

3. Ingekomen stukken   liesbeth 

 Continurooster wordt geëvalueerd met 
leerkrachten en leerlingen (via de leerlingenraad). 
Dit gaan we ook op korte termijn met ouders 
doen, via een enquête. en wellicht een aantal 
ouders interviewen. De enquête zou via  Google 
Forms kunnen. Jessica en Fred gaan samen een 
opzet maken met vragen.  

  

Actie:    

4. Notulen 28-10   

Akkoord en staan op de website. 
We spreken met elkaar af dat in het vervolg  het 
jaarverslag van het laatste schooljaar   en de notulen 
van het huidige  schooljaar op de website worden 
geplaatst. Eerdere stukken kunnen worden 
opgeschoond . Dit communiceert Lizzy met Wilma. 

  

5. Evaluatie schoolsluiting en ‘nieuw’  protocol   Fred 

- Ouders waren blij met de verplaatsing van de 
kerstplanning.  

- Ouders zouden graag op de hoogte gehouden 
willen worden over corona ontwikkelingen op 
school. Fred denkt hierover na.  

  

6. Opzet AC (zie eerder verstuurde mail)   

De regelgeving voor het incasseren van de vrijwillige 
ouderbijdrage is per 1 augustus veranderd. Dit vraagt 
om een heroverweging van de huidige manier. Bij de 
huidige opzet lopen de penningmeester en de 
rekeningbeheerder het risico om hoofdelijk 
aansprakelijk te worden gesteld bij financieel 
wanbeleid van de activiteitencommissie.. 
4 opties: 

1. AC in beheer, huidige manier. 
2. Informele vereniging: Het huidige AC, maar 

school int de vrijwillige ouderbijdrage. Het 
financiële en AVG ligt dan bij school. 

3. Een officiële oudervereniging met vastlegging 
van statuten en reglementen. Inschrijving bij 
de Kamer van koophandel is vereist. Het 
bestuur van de vereniging is hoofdelijk 
aansprakelijk bij financieel wanbeleid. 
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4. Een stichting. Dit is een zelfstandig orgaan en 
wordt bestuurd door het bestuur van de 
stichting.  

Fred gaat vragen hoe de ISOB hierover denkt.  

7. Ontwikkelingen schoolplein  Fred 

- Fred gaat op zaterdag 16-1 met ouders het 
voorplein vergroenen. Ook zal er voor het 
lokaal van groep 3 en 4 een start worden 
gemaakt met schooltuintjes.  

 
- De ontwerper gaat een kostenraming maken 

voor welke onderdelen er eventueel samen 
uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kunnen 
we iedere keer een stukje uitvoeren. 

  

Actie:   

8. Formatie 2022-2023  Fred 

Fred gaat binnenkort met Jessie de formatie 
bespreken en vervolgens gaan ze naar de ISOB. 
 
Leerkrachten zijn gevraagd voor eventuele 
aanpassingen/veranderingen. Harry gaat met 
pensioen. 
 

  

9. NPO/begroting   

 Schooljudo start na de voorjaarsvakantie. 
 Artiance komt op school met muziekinstrumenten 

en vormt hier een voorstelling van. 
 Artiance voor naschoolse activiteiten. 

 Uitbreiding van de extra ondersteuning. 
 Er is materiaal aangeschaft, onder andere 

ontwikkelmateriaal bij de kleuters. 
 De uren die Esther over heeft, zal ze in groep 8 

inzetten voor de musical. 
 Leerkrachten geven aan dat de achterstanden 

mede door de nieuwe methodes minimaal 
zijn. 

  

10.  Rondvraag  Allen 

Geen.    

11. Rol/vormgeving MR  Leerkracht
en/ouders 

Iedereen is tevreden met hoe het nu gaat.   

12. Sluiting   
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Schooljaar 2021-2022 
Vergaderdata MR 
 

1ste:   2 september 
2de :  28 oktober 
3de. :  25 november 
4de : 13 januari 
5de. : 10 maart 
6de.  : 19 mei 
 
Aanvang: 15 uur 


