
Notulen MR vergadering 12-4-2022 

 

Aanwezig: Luca, Karen, Jasper, Tom, Maurice en Ruben 
Afwezig: Pieter 
Toehoorders (kandidaat MR): Thomas van der Sanden, Lex Wijker, Zakaria Aoujil 
Notulist: Ruben 
 

1. Opening 
Pieter is afwezig, daarom zal Tom de vergadering voorzitten. Verder zijn er 3 

kandidaat MR leden, zij zijn vandaag toehoorder en worden door Tom welkom 

geheten. 

 

2. Voorstellen kandidaten MR 
Alle MR leden en kandidaat leden stellen zich aan elkaar voor. De kandidaat leden 
vertellen hun motivatie op de oproep voor nieuwe MR leden. 
 

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
De notulen worden goed gekeurd en deze zullen door Ruben online gezet worden.  
 

4. MR verkiezingen (of niet) 
Op 1 april was de termijn afgelopen, dat ouders zich kandidaat konden stellen voor 
de MR van volgend schooljaar. Zoals eerder bekend is geworden zullen Jasper en 
Pieter aan het eind van het schooljaar stoppen met de MR. Tom wil zich wel opnieuw 
verkiesbaar stellen. Hier zijn Lex, Thomas en Zakaria bijgekomen.  
Na overleg wordt er besloten om geen verkiezingen te organiseren. De 4 kandidaten 
zullen allen in de MR plaatsnemen. Samen met de 3 personeelsleden, zal de MR dus 
uit 7 personen bestaan. Als er gestemd moet worden, mogen 3 ouders hieraan 
deelnemen. Voorafgaand aan de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar zal 
afgesproken worden of dat elke keer dezelfde ouder niet meestemt of dat dit per 
stuk wisselt. Ook is nog niet bekend wie de rol van voorzitter op zich zal gaan nemen. 
 

5. Jaarverslag MR 
Aangezien Pieter het jaarverslag heeft geschreven en hij er niet is, wordt het 
jaarverslag doorgeschoven naar de volgende vergadering. Opmerkingen en vragen 
zullen per mail naar Pieter gestuurd worden. 
 

6. Ingezonden stuk 
Op het mailadres van de MR is een vraag van een ouder binnen gekomen. In deze 
mail worden 2 vragen gesteld.  
Hoe komt het dat de notulen niet meteen op de website staan en hoe kan de MR 
transparanter voor ouders zijn? 
De eerste vraag heeft Ruben meteen beantwoord naar de betreffende ouder. De 
notulen van deze vergadering worden na de vergadering uitgeschreven en moet en 
daarna eerst goedgekeurd worden door de MR, voordat deze op de website 
geplaatst worden. Dit gebeurt tijdens de volgende vergadering.  
De tweede vraag is uitgebreid besproken tijdens de vergadering.  



De nieuwe MR zal zich hier ook vanaf komend schooljaar zich mee bezig houden. 
Ideeën die zijn genoemd zijn een foto van het MR team op het prikbord in de hal. We 
zullen vaker een stukje in het waterlandjournaal schrijven over wat wij allemaal doen 
en bij een eventuele thema-avond op school, zal de MR aanwezig zijn. 
 

 
Maurice sluit aan: 

 
7. Mededelingen over het team 

Eerst stellen de nieuwe kandidaten zich nog een keer voor aan Maurice.  
De groepen 8 zijn weer bemand. Maurice Visser (ouder en docent Frans op Dalton 
Voorburg) zal tot het eind van het schooljaar op de woensdagen voor groep 8b staan. 
Wendy Sark zal de vrijdagen 8a voor haar rekening nemen.  
Ymke Meerding, zal vanaf komend schooljaar als zij-instromer bij ons aan de slag 
gaan. Zij zal dan eerst met een docent meelopen, voordat ze haar eigen klas krijgt. 
Vanaf 1 mei zal zij als extra ondersteuner al helpen bij groep 7 en 8. 
 
Overige mededelingen: 
Eind februari is er een zitting geweest met een ouder van een oud-leerling van onze 
school. Zij had 4 klachten gemeld tegen de school. De klachten zijn op alle 4 de 
punten afgewezen. 
 
Er is weer contact over de samenwerking tussen onze school en SBO de Bonte 
Vlinder. Zij zouden mogelijk een klas met hoogbegaafde leerlingen bij ons in het 
gebouw plaatsen. Op hun eigen school hebben zij geen ruimte. Voor ons zal het 
voordeel zijn, dat er dan expertise betreft hoogbegaafde leerlingen op school 
aanwezig is en wordt er gebruik gemaakt van de lege klaslokalen. Het kostenplaatje is 
nog wel een probleem.  
 
 

8. Ouder Tevredenheidsonderzoek (OTO) 
De ouders hebben de belangrijkste uitkomsten uit het Ouder 
Tevredenheidsonderzoek in de vorm van een poster gekregen. Het team heeft de 
rapportage op teamniveau gekregen.  
We zijn van een 7,1 naar een 7,6 gemiddeld gegaan. Maurice is tevreden met de 
stijgende lijn. Ruim 40% van de ouders heeft het OTO ingevuld. Dit is boven het 
gemiddelde ten opzichte van de landelijke benchmark.  
De belangrijkste aandachtspunten die ouders geven, zijn geen nieuwe punten voor 
de school, maar punten waar we al mee bezig zijn.  
 

9. W.v.t.t.k. en rondvraag 
Niemand heeft nog een mededeling. 

 
10. Sluiting 

De vergadering wordt precies om 21.00 door Tom gesloten. 
 

 


