
 
Notulen MR vergadering woensdag 29 september 2021   
 
Aanwezig: René Herder, Annelies van der Veen en Ralph Nijp 
Afwezig met kennisgeving: Lotte Huisman 
 
Bespreekpunten en eventuele acties: 
 

Onderwerp Bespreekpunten Acties 
Notulen vorige 
vergadering 
 

Naar aanleiding van de notulen zijn er geen 
vragen. 
 
René verzorgt een tukje voor in de nieuwsbrief 
betreffende de “vacature” voor twee nieuwe mr 
leden, waaronder een nieuwe voorzitter. Zowel 
René als Annelies zullen de taak van mr-lid 
overdragen aan een ander. 
 

René verzorgd een stukje voor in 
de nieuwsbrief. 
 
Tijdens de informatieavond zal dit 
een onderdeel worden aangehaald. 

Informatie 
avond 

Omdat de anderhalve meter maatregel sinds 25 
september 2021 is losgelaten heeft het team 
besloten om (voorzichtig) een informatieavond te 
gaan organiseren. De plannen hiervoor zijn 
besproken en de MR staat hier positief tegenover. 
 
Datum: donderdag 4 november 2021 
Hoe: in twee rondes op basis van inschrijving: 
Tijden:  
19:30 tot 20:00 uur met korte uitloop.  
(groep 1/2, 3, 5 en 7) 
20:15 tot 20:45 uur met korte uitloop. 
(groep 1/2, 4, 6 en 8) 
 
 
Deelname OV aan informatie avond 
Tijdens dit overleg kwam wel naar voren dat er de 
mogelijkheid vanuit de OV moet zijn om informatie 
te delen met de ouders. 
 
Voorstel hiervoor vanuit de MR: 
In de 2 halve uren voorafgaande aan de 
informatiebijeenkomsten van de groepen is er de 
mogelijkheid om op het leerplein aan te schuiven 
bij een informatietafel/-stand. Bij deze info-punten 
kan informatie worden verkregen of kan er over 
ideeën worden gesproken, bv: 

1. Financieel overzicht OV 
2. MR: inzet vorig schooljaar en deelname 

als nieuw lid. 
3. ………. 

 

Ralph neemt contact op met 
Wendy Herder omtrent de invulling 
OV. 
 
René en Annelies denken na over 
de invulling van het MR-informatie 
punt. 
 
Het team zorgt voor de invulling 
van de avond. 
 
Ouders worden in de eerst 
volgende update ingelicht 
betreffende de datum, het tijdstip 
en de manier van aanmelding voor 
de informatieavond. 
 
Tijdens de informatie 
bijeenkomstwillen wij er voor 
zorgen dat er ruimte is om de 
aanwezigen de mogelijkheid te 
geven om voldoende afstand te 
houden. Vandaar dat er gekozen is 
om in te schrijven.  
 
Annelies geeft aan dit graag eerst 
zonder de restrictie te willen doen 
van aanmelding 1 ouder. Wel 
geven wij aan dat in de 
aankondiging, dat als de deelname 
boven de 13 personen is wij de 
ouders van de desbetreffende 
groep inlichten en hen vragen om 
alleen te komen. 
 
 
 



 
Verkeers- 
veiligheid 

De werkgroep verkeersveiligheid is maandag 27 
september 2021 bij elkaar gekomen. Tijdens deze 
avond zijn een aantal ideeën besproken. De 
commissieleden vanuit dorpsbelang nemen deze 
ideeën eerst mee naar hun achterban. 
 

1. Gele streep aan de schoolkant 
2. Twee oversteekplaatsen 
3. Tut en der ut plaats bij de ijsbaan 
4. Extra paal met hand plaatsen 
5. Flyer met verkeersituatie 
6. Eenrichtingsverkeer op gezette tijden.  

 
 
Tevens zal de verkeersveiligheid jaarlijks een plekje 
krijgen in de jaarplanning 
 
Tevens wordt er tijdens het eerst volgende overleg 
ook gesproken over een eventuele aanpassing 
voor fietsers naar Dearsum en Poppenwier 

Tijdens de informatieavond zal dit 
een onderdeel zijn. De ouders 
worden doormiddel van een flyer 
tijdens deze avond op de hoogte 
gebracht van de plannen. 
 
In een eerder overleg is gevraagd 
vanuit de MR of de 
verkeerssituatie naar Poppenwier 
en Dearsum kan worden 
meegenomen. (bijvoorbeeld 
contact met de gemeente omtrent 
aanleg fietsstroken) 
 

Ouders in de 
school 

Na de ouderavond willen wij kijken hoe wij de 
ouders en of verzorgers weer meer bij school 
kunnen gaan betrekken.  
 
Wij merken dat door het niet meer in de klas 
brengen van de kinderen de zelfstandigheid van de 
kinderen wordt vergroot. Tevens kan er sneller 
met de lessen worden gestart. 
 
In het team wordt er binnenkort gekeken hoe we 
de ouder(s)/verzorger(s) toch de mogelijkheid 
kunnen geven om af en toe even met hun kind de 
klas in te gaan. Dit kan op verschillende manier. 
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld door 1 keer 
per……. de ouders hun kind wel in de klas te laten 
brengen.  

Tijdens de volgende 
teamvergadering wordt hier over 
gesproken en komt het team met 
een voorstel naar de MR. 
 
 
 
 
 
Dit is nog niet besproken en zal in 
het eerst volgende overleg worden 
opgepakt. 

Schooljaarplan Het schooljaarplan 2021-2022 is doorgenomen. 
Vanuit de oudergeleding van de MR zijn er geen 
vragen naar voren gekomen. Het plan is helder 
beschreven. 
 
Ralph heeft wel een toelichting gegeven op de drie 
speerpunten. In dit verhaal is de samenhang 
benadrukt en de manier waarop hier aan wordt 
gewerkt. 
MR heeft hier zeer positief op gereageerd. 

 

 

 

 

 
 
 


