
Notulen MR GvW 9 december 2021 

 

1. Opening 19:15u 

a. Aanwezig: LvH, SK, MvE, MO, AH 

b. Afwezig met bericht: MB, JvO 

c. Afwezig zonder bericht: - 

2. Voorstellen MR-lid Leo 

3. Mededelingen 

4. Post 

5. Notulen en Actielijst 

a. Reglement MR → moet bijgewerkt worden 

6. Schoolzaken 

a. Ouderbetrokkenheid (advies) 

Per bouw is vastgelegd op welke manier er via Social Schools 

gecommuniceerd wordt. Hoe ouders fysiek weer betrokken kunnen worden in 

de school wordt bemoeilijkt door Corona. De ouders zijn tevreden over de 

huidige communicatie en begrijpen de beperkingen hierin. Dit punt wordt 

opnieuw geagendeerd wanneer de maatregelen het toelaten.  

b. Meerjarenbegroting (advies) 

Zoals gebruikelijk binnen SCOH wordt de meerjarenbegroting gedeeld. De 

leerling/FTE ratio loopt op maar de personeelslasten nemen met €200.000 

per jaar af. Mogelijk is de aflopende arbeidsmarkttoelage verantwoordelijk 

voor deze afnemende kosten.  

Hoe realistisch is de prognose van 381 leerlingen in 2024? De klassen zullen 

moeten groeien om dit te realiseren. In 2025 zal een grote uitstroom in groep 

8 zijn door de huidige groep 5.  

c. SOP (Schoolondersteuningsprofiel) (advies) 

Handelingsgericht werken is enkele jaren geleden ingevoerd maar de IB’ers 

geven aan dat dit nog verder uitgewerkt dient te worden.  

LvH: Moet ook digitale geletterdheid een rol hebben binnen het passend 

onderwijs?  

d. Hoe staat de zoektocht naar een nieuwe directeur? In het voorjaar wordt een 

nieuwe procedure opgestart om een nieuwe directeur te vinden. AdJ blijft in 

ieder geval dit schooljaar aan.  

7. GMR 

Geen nieuws te melden.  

8. Jaarverslag kortsluiten 

a. Vanwege het ontbreken van informatie van voor de zittingsperiode van SK 

kon dit niet opgenomen worden in het jaarverslag. Door toegang tot de 

Sharepoint-schijf voor alle MR-leden wordt dit probleem verholpen.  

b. De inhoud richt zich vooral op ouderbetrokkenheid, invloed van Corona en 

zoektochten naar nieuwe directieleden.   

9. Brainstormen ouderparticipatie 

LvL: De school is krap en smal, terug naar de oude situatie met alle ouders 

en kinderen tegelijkertijd in school is niet wenselijk. Een situatie met roosters 

op bepaalde dagen en even/oneven weken is voor ouders en kinderen ook 

totaal niet bij te houden.  



MO: Mogelijkheden van online bijeenkomsten van ouders bekijken. 

Koffieavonden? Leesochtenden?  

SK: ouderbetrokkenheid GvW en ouderbetrokkenheid MR scheiden.  

AH: contact met ouders is anders, minder laagdrempelig. Meer gebruik van 

Social Schools. Voorkeur voor oudergesprekken in de school ipv Teams heeft 

absoluut de voorkeur om makkelijker contact te maken.  

MO: Ouders die de taal niet machtig zijn en/of culturele drempels voelen 

hebben nu nog grotere moeite om contact te maken.  

LvL: Via Social Schools is geen interactie tussen ouders mogelijk, dit is wel 

een optie maar die staat op dit moment uit voor deze school. De 

klassenouders komen niet van de grond, en dit zou een goede manier zijn om 

contact te leggen.  

De mogelijkheid voor contact via Social Schools is bij de invoering ervan 

besproken. Dit wordt weer opnieuw voorgelegd aan het MT ivm onwenselijke 

berichten die door ouders onderling verstuurd zouden kunnen worden.  

10. Rondvraag + WVTTK 

11. Sluiting 21:09u  

 

 

Wat?  Deadline Wie? 

Foto’s naar secretaris Zo spoedig mogelijk Allen 

SCOH accounts aanmaken Zo spoedig mogelijk LvH 

Contactmogelijkheid tussen 
ouders via Social Schools 
voorleggen aan MT 

Voor eerstvolgende MT 
vergadering 

LvH/MvE 

Jaarverslag Eerstvolgende MR SK 

Reglement MR (incl. 
corrigeren schoolnaam) 

Eerstvolgende MR LvL 

Terugkoppeling aan ouders 
via Social Schools over MR-
vergadering 

10 december 2021 MvE 

 

 


