
MR-vergadering – 2 december 2021 
 
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg 

A Antoinette Gillet directrice  

A Daan van der Meer adjunct-directeur  

A Marit Dries Adjunct-directeur 
 

P Vincent Korving leerkracht secretaris 

P Anouk Harms leerkracht  

P Janneke Roos leerkracht  

P Lianne Kusse leerkracht notulist 

P Patty Dekker ouder   

P Mehmet Kolay ouder  

A Mariska Salamony ouder 
 

P 
  

 

    

    

 
 

1) Opening  
Janneke opent de vergadering om 19:34 uur. 
 

2) Vaststellen notulen 2 november 2021 
De notulen worden goedgekeurd. 

 

3) Mededelingen 
 

Directie • Er zijn geen mededelingen. 

Team • Jessica K en Inge Z  zullen na de kerstvakantie gaan stoppen bij ons op school 

• Kiki (groep 8) is zwanger en werkt tot aan de voorjaarsvakantie 

GMR •  

Ouderv. •  

Verkeerssituatie •  

 •  

 

4) Corona perikelen 
Er zijn geen nieuwe updates. We wachten de nieuwste persconferentie af. We praten kort over hoe 
dat bijvoorbeeld zal gaan met bijvoorbeeld de kerstvieringen. Dat moeten we op het moment dat daar 
duidelijkheid over is bekijken. We zijn inmiddels gewend om te schakelen. 
 

5) Update verkeerssituatie 
Mehmet praat ons bij over de verkeerssituatie. Er is gisteren weer contact geweest met de gemeente 
om te zien of er nog zaken aangepast konden worden. Helaas was er geen ruimte voor nog meer 
veranderingen, dus de tekening is goedgekeurd. In samenspraak met de OV zal er weer contact zijn 
met de gemeente. 

 

6) Vacature oudergeleding 
We besluiten gezamenlijk geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. We zullen aan Vincent vragen of 
hij uit wil zoeken welke ouder er bij de vorige verkiezingen net buiten de boot is gevallen en deze te 
benaderen. Er wordt ook gesproken over het voorzitterschap. Patty zal dit voor de volgende keer op 
zich nemen. Hierna kijken we hoe we aan het voorzitterschap invulling gaan geven (misschien laten 
rouleren?). 
 



7) Ingezonden post 
Antoinette heeft mail gekregen over de laatste oudergesprekken. Er was een ouder die aangaf het 
gesprek als een belasting te hebben ervaren omdat de gesprekken overdag gevoerd werden. Dat 
was lastig te regelen voor ouders die aan het werk zijn. We zullen Daan vragen om tijdens de 
volgende vergadering iets te vertellen over de evaluatie van deze pilot. Hiernaast heeft Antoinette een 
mail binnen gekregen over zorgen rondom de mondkapjes en de zelftesten voor leerlingen. Hier heeft 
Antoinette op gereageerd. Als MR willen we graag op de hoogte blijven van dit soort ontwikkelingen. 

 

8) Afsluiting/Rondvraag 
Mariska geeft aan dat ze graag actief mee wil blijven denken als MR. Ons doel is de school 
ondersteunen en een nog mooiere plek maken. 

 
 

Openstaande onderwerpen wie planning afgehandeld 

OTV en PTV inplannen op later 

moment 

allen OTV in ieder geval 

tot na de kerst 

uitstellen 

 

Arthur contacten over 

contactmomenten voor ouders 

in de Veldpost 

  Afgehandeld, data 

zijn bekend 

In elke Veldpost een kort stukje 

over de MR 

Eerstvolgende: 

Mehmet 

  

Lianne vertelt iets over 

bewegend 

leren/unitwerken/projecten in 

de bovenbouw 

  Afgehandeld, 

presentatie bij 

notulen toegevoegd 

Concept notulen na de 

vergadering delen met 

volledige MR 

Lianne   

Cursus MR (opfris) Janneke gaat 

kijken naar de 

mogelijkheden 

  

 
 

De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dinsdagen van 19.30- ca. 21.00 uur: 

4 1 februari 2022 (veldpost 24 februari) 

5 31 maart 2022 

6 24 mei 2022 

7 23 juni 2022 
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