
Notulen MR 22 juni 2021 

Aanwezig: Marco, Regina, Eric, Sammy, Hans, Kiki, Manon (Saskia afwezig, later wel aanwezig) 

1. Opening: Marco beschrijft zijn jaren als voorzitter van de MR en bedankt allen voor de prettige 

samenwerking. Regina zal het voorzitterschap van Marco overnemen. Sammy wordt welkom 

geheten als nieuw MR- lid.  

2. Notulen vorige vergadering:  

 SvZ ouderbijdrage komt aan bod bij agendapunt 5 

 Regina meenemen als er meer duidelijkheid is over de subgroepjes van het LIST traject 

i.v.m. werving extra gelden 

3. Ingekomen stukken: dit komt aan bod bij agendapunt 5 

4. Formatie: Een deel van de NPO gelden zijn al door het bestuur beschikbaar gesteld aan de 

Deltascholen om zo mee te nemen in de formatie van komend schooljaar, ondanks dat er pas in 

het najaar duidelijkheid zal zijn om welk, door de overheid beschikbaar gestelde bedrag per 

leerling, het precies zal gaan. Mogelijk komt er dus in het najaar nog een bedrag aan formatie bij.  

5. SvZ Vrijwillige Ouderbijdrage: Ingekomen stuk van Paul (penningmeester) met een overzicht. Er 

hebben ongeveer 44 leerlingen niet betaald, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer €1260. 

Hans gaat i.s.m. Paul deze ouders een persoonlijke herinnering sturen. Hans gaat in gesprek met 

Delta om te kijken of er mogelijkheden zijn om het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage te 

vergemakkelijken. (Bijv. Ideal link o.i.d.) 

6. Terugkoppeling GMR: data GMR volgen nog. Daarna zullen de MR data worden ingepland. 

Regina maakt dit voorstel.  

7. Voorzorgsmaatregelen gezondheid kinderen schoolplein (zon/schaduw): Graag meer schaduw 

op het kleine plein met name voor de lokalen bij picknicktafels. Er wordt een partytent gebruikt 

om kinderen in de schaduw in de zandbak te laten spelen. Het is een oplossing maar we zijn op 

zoek naar iets hufterproofs en iets dat niet steeds hoeft te worden afgebroken. Cadeau groep 8 

planten van een boom is gevraagd. Hans gaat mogelijkheden onderzoeken voor uitvalschermen 

voor de lokalen en Hans gaat in gesprek met een ouder die heeft aangeboden mee te willen 

denken om meer te vergroenen / verduurzamen op het plein. (NB: We hebben voor de lokalen 

van groep 5 en 6 al een mooie groenstrook erbij) 

8.  

Actie Wie? Wanneer? 

Ouders over ouderbijdrage 
persoonlijk mailen 

Hans i.s.m. Paul z.s.m. 

Regina meenemen bij werving 
gelden List traject 

Regiegroep List evt. subgroep 
sponsoring 

Als de subgroepen zijn 
opgestart 

Onderzoek uitvalschermen/ 
schaduwdoek zandbak/ 
vergroening/ verduurzaming 
schoolplein 

Hans i.s.m. een ouder die hem 
heeft gemaild 

Juni 2021/juli 2021? 

   
 

Na de vergadering nemen we onder het genot van een drankje afscheid van Marco en we bedanken 

hem voor zijn jaren van betrokkenheid bij de school en zijn inspanningen voor schoolontwikkeling. 

Marco bedankt! 


