
 

 
Notulen MR 11 oktober 2021 
Locatie  : Paasberg 
Tijd  : 19:30 uur start vergadering 
Voorzitter : Regina Pitstra 
Notulist : Eric van Dal 
Aanwezig  : Regina Pitstra, Manon Calicher, Saskia Wongsoredjo, Sammy Roording,   
  Hans Verweij, Eric van Dal. Kiki Aarns is met zwangerschapsverlof. 
 
1. en 2. Welkom/notulen 
De voorzitter heet iedereen welkom.  
Nalopen van de actiepunten van vorige notulen. 

• Ouders mailen over ouderbijdrage is gebeurd, terugkoppeling aan MR hierover volgt nog. Of 
de ouderbijdrage voor dit jaar wordt aangepast is nog niet duidelijk. Actie Hans & Paul 
Haanappel. Regina is hier vanuit MR bij aanwezig. 

• Project vergroening loopt. 
• Eventuele uitbreiding schaduwplekken schoolplein komt in het voorjaar weer op de agenda.   

 
3.+ 4. Mededeling/ingekomen stukken/besteding NPO gelden 
Hans laat weten dat de toegekende NPO gelden door Delta over 3 i.p.v. 2 jaar worden uitgesmeerd. 
Onder andere wordt onderzocht of er met de NPO gelden vanaf begin 2022 een derde kleutergroep 
kan worden gerealiseerd. Eerder zijn NPO gelden ook in andere groepen al ingezet voor verbetering 
van het welzijn van het kind en de kwaliteit van het onderwijs (co-teaching, klassenverkleining, extra 
ondersteuning in klas, etc.). Zie ook notulen MR d.d. 20 mei 2021. 
 
5. Jaarplan 
Hans bespreekt kort het aan de MR gestuurde (concept) jaarplan. Dit betreft een intern stuk en 
behoeft geen instemming van de MR. In het schoolplan worden onder andere de doelen van de 
school voor dit jaar vermeld. Een doel is bijvoorbeeld meer kindgesprekken. Regina merkt nog op dat 
het belangrijk is om het kanjeronderwijs op niveau te houden. Hans geeft aan dit zeker de aandacht 
van het team heeft. Aan het eind van het jaar worden de doelen geëvalueerd.  
 
6. LIST en voortgang schoolbieb 
LIST (nieuwe leesmethode) loopt goed. Het adagium van LIST is: ‘lezen, lezen, lezen’, maar dan wel 
met (veel) enthousiasme vanuit het kind. Het nieuwe schooljaar zijn de groepen weer vol goede moed 
begonnen met lezen (volgens de LIST methode). Dit vindt schoolbreed iedere ochtend plaats net na 
de bel. De leerkrachten proberen de kinderen op verschillende manieren enthousiast te maken voor 
het lezen. Zo zal er geleken worden naar de persoonlijke (lees)interesses van een kind, maar ook 
vinden er activiteiten plaats (bijv. een leestrein) om de interesse in het lezen aan te wakkeren. 
 
De bibliotheek is in voorbereiding en zal zo snel als mogelijk worden gerealiseerd. De bollenactie was 
een succes. Van de opbrengst zullen boeken voor de bieb worden aangeschaft.    
 
7. Hoogte ouderbijdrage 
Dit punt is reeds aan de orde geweest bij ‘actiepunten oude notulen’ (zie punt 1 en 2) en wordt 
vervolgd.  
 
8.  Nieuwe regeling MR/GMR/OC 
Regina geeft aan dat er vanuit Delta eind dit kalenderjaar nieuwe regelingen komen voor de 
MR/GMR/OC. Hierin zal o.a. worden vermeld wat de verschillende platforms inhouden, waar ze voor 



 

staan, welke “rechten” ze hebben, zittingsduur, etc. De scholen hebben zelf wel de mogelijkheid de 
regelingen (enigszins) aan hun wensen/situatie aan te passen via een huishoudelijk reglement. 
 
 
9. + 11. Nieuwe schoolgids en Communicatie 
Deze punten wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de volgende MR vergadering. 
 
10. Keuzestress 
Regina geeft aan dat het de afgelopen maand allemaal wel erg veel was voor de kinderen met de 
‘bollenactie’, ‘kinderpostzegels’, Plastic Valley actie en ‘de dag van de leerkracht’ (en via de sportclubs 
de ‘Grote Clubactie’). De hele MR is het hiermee eens en voor volgend jaar zal het anders (minder 
druk) worden ingericht.  
 
11. 12. Rondvraag / sluiting 
Sammy deelt haar positieve ervaringen over haar eerste MR vergadering. De voorzitter bedankt 
iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. De vergadering wordt rond 21.15 uur gesloten. 
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