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1.  Notulen 1 juni 2021 
Notulen goed gekeurd. Kunnen naar Leidienke. 

• Reacties over online oudercontactmomenten 30 juni tijdens studiedag overleggen. 
2.  NPO-gelden, update en stand van zaken 

1e jaar €700 per lln. 2e jaar €500 per lln. Nog steeds niet bericht van bestuur dat de gelden binnen 
zijn. Dus kunnen we nog niet definitief besluit nemen over de formatie. 
5/6 juli brief naar ouders over verdeling groepen/leerkrachten. 
Uitleg met grote schema waar de gelden naartoe gaan. Ouderbetrokkenheid! 

3.  -Formatie 2021-2022 met én zonder NPO-gelden  
Er zijn twee opties voor de formatie.  Met én zonder NPO-gelden. 
Beide opties 11 groepen. Grote verschil zit in met of zonder ambulante leerkrachten. Kunnen er 
extra leerkrachten blijven. 
-Boerderijschool zijn gelden voor komend schooljaar. Op tijd aangeven bij de boer. Dit doorgeven 
aan (Ingrid groep 6) 
-Muziekschool gaat ook gewoon door komend schooljaar. Met ook nog deels terugwerkend voor 
huidige groep 5. 
-Ingekomen brief groepje ouders 
Brief over groep 5/6, hoe volgend jaar. Groepje ouders krijgen reactie op de brief. 

4.  Taakbeleid en werkverdelingsplan 2021-2022 
Hennie is bezig met Inzet-gesprekken 
De eventmanager wordt komend schooljaar op andere manier ingevuld. Met meerdere mensen. 

5.  Kamp groep 8 
School heeft alternatief programma. (Klimbos, zwembad, barbecue) 
Boze brief aan directie. Aantal ouders willen dat school helpt meebetalen met overnachting van 
groep 8, georganiseerd door ouders. Hennie reageert ook namens de MR, dat dit niet kan. 

6.  Samenstelling MR 2021-2022 
Komend jaar blijft de samenstelling hetzelfde.  
In geval van langdurige afwezigheid van een lid van de oudergeleding is Marlies Tangelder een 
backup. 



In geval van langduriger afwezigheid van lid van de personeelsgeleding wordt dit ook geregeld 
met iemand uit het team. 

7.  Samenwerking DHV en Avonturijn 
-Er is een peuter/kleuter groep. Zit in lokaal naast groep 1/2. 
-Eén gezamenlijke ingang voor beide groepen. 
-Contact houden en versterken. 
-Contact met peuterleidster Yvet Broekhuizen. 

8.  -Corona versoepeling per 26  juni 
-Afronding schooljaar 20-21 
-Oudergesprekken life zou fijn zijn. Is vraag van ouders. Moet wel hele team achter staan. Wordt 
besproken tijdens de studiedag op 30 juni. 
-Schoolreis is niet doorgegaan dit jaar. In plaats daarvan een gezellige dag voor alle groepen op 9 
juli. 

9.  Ouderbetrokkenheid: brengen / ophalen kinderen 
Door corona zijn nu alle kinderen om 8.30 uur in school. 
Optie komend schooljaar: 
-1e week mogelijkheid om in de klas te komen kijken na schooltijd. 
-Groep 4 t/m 8 niet meer in de groepen tot 8.30 
-Groep 1 t/m 3 
-1x per jaar verzorgt elke groep een presentatie. Ouders worden daarbij uitgenodigd. 

10.  Interne en externe communicatie 
-brief aantal ouders groep 5/6 (zie punt 3) 
-kamp groep 8 (zie punt 5) 
-gezellige dag 9 juli (zie punt 8) 

11.  Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022    19.00 – 21.00 uur 
-dinsdag 21 september 
-dinsdag 26 oktober 
-dinsdag 30 november 
-dinsdag 1 februari 
-dinsdag 22 maart 
-dinsdag 17 mei 
-dinsdag 14 juni 
Vergaderdata doorgeven aan Leidienke. 

12.  Rondvraag 
-Denny: A.O.B. mail – prestatiebox vervalt? Gelden gaan dan naar de lumsum. Team beslist dan over de 
gelden. Voor Hennie op dit moment onbekend. Ze vraagt het naar bij Bert Platje. 
-Hennie: Fijn vooraf bespreken punten agenda met Liesbeth 
-Hennie: Laatste schooldag samen de vakantie inluiden. Samen op sportplein een lied zingen, met kort 
praatje door Hennie. Ouders op afstand op het plein. IJscokar op het plein, ijsje voor alle kinderen 

 
. 


