
agenda 

MR Vergadering 

19 april 2022 (19:30, Stampioendreef) 
 
Aanwezig: Sanne, Cindy, Sabine, Robin, Vonneke, Anne, Marlène, Marcel 
Gast: Marijke (GMR Vuurvogel) 
 

 Eerste deel vergadering (met directie) – 19:30-20:30 

 

19:45 1. Opening/ mededelingen  

Marijke sluit vanuit de GMR aan. Zij komt bij het tweede deel (om 20.30u). Marijke is 
betrokken bij de duo-school, de Vuurvogel. 

Thema-onderzoek inspectie is eind maart geweest (leskwaliteit). Bevindingen waren 
positief, fijne sfeer. Inspecteur had de indruk dat de kinderen tot leren en ontwikkelen 
kwamen. Werd goed samengewerkt.  

19:50 2. Vanuit de directie - Algemeen   

 a. Informeren kinderen Oekraïne 
Als er kinderen komen bij het pand in de Rabobank, dan stromen er omstebeurt 
kinderen in bij de Acker, Willibrord en Groenehoek. Bij de Acker is een Oekraïense 
leerkracht beschikbaar. Er wordt gekeken hoe we samenwerking kunnen opzoeken 
door bijvoorbeeld een taalklas te starten. Op dit moment zijn er pas twee 
basisschoolleerlingen bij de Oekraïense vluchtelingen. 
 
Naast het gemeentehuis is er ook een vluchtelingenopvang voor niet-statushouders. 
Deze kinderen hebben vooralsnog geen onderwijs. 

 b. Groepsindeling 22-23 

Team wil graag de extra middelen (NPO-gelden) inzetten voor 16 groepen. We krijgen 
financiering voor 15 groepen. Voorkeur is om dit jaar echter opnieuw twee groepen 7 
en twee groepen 8 te hebben. Er is geen ruimte voor een 17e groep qua personeel en 
groepsruimte.  

Kleuterklas aan de Groeneweg heeft meer aanmeldingen. Bij 30 kinderen in de 
kleuterklas worden ouders doorverwezen naar de Stampioendreef.  

We zijn akkoord met het aantal leerlingen per groep (gemiddeld tussen 21 en 27 
leerlingen). 

Voorstel is om de indeling van groep 8A en groep 8B te laten zoals die nu is (aantallen 
15 en 25) en ouders vragen om een vrijwillige overstap. 
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Voorstel is om de groepen 7 te mixen (zoals eerdere jaren ook gebeurd is). Er wordt 
dan goed gekeken naar samenstelling en vriendjes. Advies om rustig in gesprek te 
gaan met ouders en duidelijk uit te leggen.   

 c. Bijdrage OR 
Voorstel is nog niet binnen. 

  

 d. Bijdrage TSO 
Vraag is om de bijdrage van de TSO te verhogen voor een kwaliteitsslag van 45 
naar 50 euro. Doel is om TSO-ouders training aan te kunnen bieden (gedrag en 
EHBO) en daarnaast iemand extra aan te kunnen nemen. Verhoging is ook 
passend bij de huidige inflatie. 
Het percentage ouders dat betaalt is toegenomen door de mogelijkheid om op 
een simpele manier het geld over te maken.  Idee om in de brief het bedrag om te 
rekenen naar de kosten per week. 
Vraag aan de MR is om instemming op de kostenverhoging te geven voor het 
einde van het schooljaar. 

 e. Schoolgids eerste opzet 

Komt volgende keer op de agenda. Joyce is er mee bezig.  

 

 f. Tevredenheidsonderzoek 

      Leerlingen en medewerkers hebben het onderzoek redelijk goed ingevuld. 
Ouders   daarentegen blijven achter. Er is een nieuwe herinnering uit gedaan. 
Wordt opnieuw geagendeerd voor de uitslag. 

 



 

3 

Tweede deel vergadering (zonder directie) – 20:30-21:30 

 

20:30 3. Notulen vergadering 25 januari 2022 

Vastgesteld. Kunnen op de website worden geplaatst. 

 4. Notulen GMR (informerend) 

Notulen zijn binnen gekomen van december en februari. De GMR probeert de notulen 
meer leesbaar te maken. Marijke neemt feedback hierover mee naar de GMR. Er wordt 
nu veel verwezen naar de bijlagen.  

 

 5. Online uitnodiging voorlichting GMR  

- Uitnodiging voor 19 mei. Leraren slaan liever over ivm schoolreis die dag. Ivonne en 
Robin gaan proberen om aan te sluiten. 

 6. Aktiepunten vorige overleg 

- Sharepoint: Marijke geeft aan dat de Vuurvogel een Sharepoint heeft voor de MR. 
Advies om samen contact op te nemen. Belangrijk om de omgeving goed af te 
schermen. Waarschijnlijk moet er voor elke ouder een account aangemaakt moet 
worden.  

 7. Verkiezingen 

Er hebben zich een aantal ouders aangemeld. Eén ouder wil geen verkiezingen, dus die 
valt waarschijnlijk af. Ouders wordt gevraagd om een stukje. Na de meivakantie zal deze 
informatie via SocialSchools gedeeld worden. 

Digitaal stemmen valt af omdat het opschonen van de mailbestanden voor de 
verkiezing te veel tijd kost. 

Alternatief is een (uniek) stembiljet aan het oudste kind mee te geven. Deze kunnen op 
school weer ingeleverd worden. Er telt iemand van de oudergeleding en 
leerkrachtengeleding. Daarnaast twee kinderen van de leerlingenraad vragen.  

Donderdag 12 mei verspreiden van stembiljet. Deadline voor inleveren vrijdag20 mei en 
dezelfde middag tellen. Inleveren bij eigen leerkracht.  

Robin en Sanne maken samen het stemformulier.  

Vonneke en Sanne gaan vrijdag 20 mei tellen. 

21:15 8. Agendapunten voor volgende vergadering  

- MARAP 
- Bijlage schoolgids 
- Bijdrage OR 
- Tevredenheidsonderzoek 
- Bijdrage TSO 
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 9. Rondvraag 

 

- Vonneke vraagt over een leerling die in de wijk en op het schoolplein voor 
overlast zorgt. Groenehoek is hiermee bekend. Advies is om de politie te bellen 
(112) als je lastig wordt gevallen. Schoolplein is openbaar en leerling zit niet 
(meer) op de Groenehoek. 

Aanvullende informatie: 

Volgende vergadering 24 mei.  
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