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In het schooljaar 2019-2020 bestond de MR uit de volgende personen 

Ouder-geleding: 
Michiel Brandhorst  (voorzitter) 
Maureen Witte (vice-voorzitter) 
Anja van Andel  
Marieke Verheijden 
 
 

Team-geleding: 

Sandra Laurenssen (secretaris) 
Esmée Eilander 
Marjo Luesken 
Petra Wormhoudt 

 
De MR heeft in verschillende samenstellingen vergaderd of deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten 
tijdens het schooljaar 2018-2019 van 19.00 – ca. 21.30 uur 

Datum Bijeenkomst Wie 

12 september 2019 regulier overleg MR 

10 oktober 2019 regulier overleg MR 

28 november 2018 regulier overleg MR 

16 januari 2020 regulier overleg MR 

12 maart 2020 regulier overleg MR 

16 april 2020 regulier overleg MR 

14 mei 2020 regulier overleg via Teams MR 

11 juni 2020 regulier overleg via Teams MR 

  
 

Besluitenlijst / Hoogtepunten 

1 Michiel: voorzitter en contact met directie, Meer Primair en OV 
Marieke: overblijfstichting en jaarbegroting (in januari bespreken) 
Anja en/of Marieke: aanwezig bij ALV van OV  
Anja: contact met GMR/OPR, aanzitten bij vergaderingen indien nodig 
Maureen: vicevoorzitter en aanspreekpunt voor ouders 
Sandra: secretaris. 
Marjo:  leerlingenraad 
Esmee: hygiëne  

12-09-2019 

2 Leerlingenraad komt elke vergadering op de agenda 12-09-2019 

3 Overblijven: We gaan dit jaar kijken of het overblijfsysteem anders kan. 
De extra overblijfbeurten van vorig schooljaar worden nagekeken en uitbetaald. 
Er komt een nieuwe informatiebrief voor nieuwe ouders. 

12-09-2019 

4 Hygiëne blijven we op de agenda houden om te monitoren. 12-09-2019 

5 Vaststellen MR speerpunten voor 2019-2020. 10-10-2019 

6 Het MR jaaroverzicht van 2018-2019 is goedgekeurd en vastgesteld. 10-10-2019 

7 Het jaarplan ONS is informerend op tafel gekomen. 10-10-2019 

8 De evaluatie van kidslab is besproken en de randvoorwaarden zijn uitgelegd. 10-10-2019 

9 ICT komt als punt op de agenda in de MR vergadering. 10-10-2019 

10 In de nieuwsbrieven gaat de directie ouders informeren over de vervangingen.  29 -11-2019 

11 De denktank Overblijven is opgericht en bestaat uit 10 personen  29 -11-2019 

12 De denktank Overblijven inventariseert de voor,- en nadelen en suggesties. 29 -11-2019 

13 Er wordt een voorstel neergelegd bij de oudervereniging om biebboeken aan te schaffen. 
Initiatief van de leerlingenraad.  

29 -11-2019 

14 ICT is kwetsbaar. Er wordt navraag gedaan of er geschoolde hulp kan komen. 29 -11-2019 

15 De leerlingenraad is op bezoek vertegenwoordigd door Kristian en Anouk. 16-01-2020 

16 De oudervereniging heeft geld vrijgemaakt om nieuwe biebboeken aan te schaffen. 16-01-2020 

17 Leerlingenpleinwacht bevalt de leerlingen goed.  16-01-2020 

18 Groep 4 wil graag een airco in de klas. Hier is de school mee bezig.  16-01-2020 

19 Het financieel rapport is nog niet binnen en komt later terug in de MR.  16-01-2020 

20 Het jaarplan ONS is definitief besproken. 16-01-2020 

21 Volgend schooljaar wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om over te stappen naar een 
website van Schoolsunited. 

16-01-2020 

22 Het Noodplan ONS wordt z.s.m. met de teamgeleding van de MR besproken 16-01-2020 

23 Er worden brieven gestuurd naar externe partijen om te vragen wat de mogelijkheden zijn wat 
betreft de overblijf. 

16-01-2020 



24 De oudergeleding deelt zorgen dat ouders de stakingsdagen als hinderlijk ervaren. 16-01-2020 

25 Anita Schoon voorzitter van de GMR is aanwezig 12-03-2020 

26 De GMR wordt meer betrokken in het proces bij zaken van het collega van bestuur 12-03-2020 

26 Belangrijk punt binnen de GMR dit jaar is ook communicatie met de achterban. 12-03-2020 

27 Binnenkort worden er verkiezingen houden voor het werven van nieuwe GMR leden. 12-03-2020 

28 Er is besproken wat er vandaag in het nieuws is geweest over het Corona virus.  12-03-2020 

29 Een offerte voor de airco voor groep 4 wordt verwacht. 12-03-2020 

30 Groep 7 en 8 gaan in het kader van duurzaamheid meer leren over werken met je handen. 12-03-2020 

31 Komend schooljaar komt een 3e groep 6. 12-03-2020 

32 Er zijn vacatures voor een extra rekenspecialist en een vroeg vreemde taalspecialist  12-03-2020 

33 Er is een vacature voor een extra IB’er 12-03-2020 

34 De brief over de werving van nieuwe leden voor de oudergeleding MR gaat er z.s.m. uit. 12-03-2020 

35 We hebben recht om meer ruimte komen schooljaar. Hoe? Daar wordt over nagedacht. 12-03-2020 

36 Er wordt een enquête naar ouders gestuurd om de mening te vragen over de mogelijkheden 
van nieuwe overblijfsystemen. 

12-03-2020 

37 De school is nu voor de vijfde week gesloten en er wordt nu voor de vijfde week thuis 
onderwijs gegeven. 

16-04-2020 

38 We vangen veel kinderen op van ouders met een vitaal beroep. 16-04-2020 

39 We zijn aan het onderzoeken hoe we les moeten gaan geven als de scholen weer open gaan. 16-04-2020 

40 Wekelijks verschijnen er meerdere memo’s vanuit het Coronateam van MP. 16-04-2020 

41 We hebben vanuit SOPOH toestemming gekregen om volgend jaar in de BAS te huisvesten. 
Dat betekent dat we officieel maar 1 lokaal krijgen maar ik wil daar geen groep alleen plaatsen. 
Het moeten er m.i. twee worden. SOPOH stelt voor dat wij in de vleugel trekken van de 
Leonardo. 

16-04-2020 

42 Er wordt volgende week en lijst met vragen uitgezet naar de ouders over de overblijf volgend 
schooljaar.  

16-04-2020 

43 Iedereen wil op de ONS blijven werken en ook mensen vanuit MP hebben aangegeven op de 
ONS te willen werken. 

16-04-2020 

44 Esther Postma wordt de nieuwe IB’er voor de groepen 3 en 4. 16-04-2020 

45 Er zijn nog 2 nieuwe collega’s aangenomen. Die gaan NT2 kinderen begeleiden en zieke 
leerkrachten vervangen indien nodig.  

16-04-2020 

46 Volgende week worden de pleinplakkers gebracht. 16-04-2020 

47 Er wordt geen eind Cito afgenomen dit jaar vanwege het Coronavirus 16-04-2020 

48 Er zijn extra Chromebooks besteld en binnen gekomen voor de derde locatie volgend 
schooljaar. 

16-04-2020 

49 Tom Foolen en Aloys Meinema worden voorgesteld als nieuwe leden van de oudergeleding 
van de MR. 

14-05-2020 

50 De Cito toetsen worden na de zomervakantie afgenomen voor de groepen 3 t/m 6. 14-05-2020 

51 De groepen 7 maken een aantal Cito toetsen voor de vakantie. Als de resultaten afwijken van 
eerdere resultaten wordt de drempeltoets afgenomen. 

14-05-2020 

52 De startgesprekken na de zomervakantie worden 10 minuten gesprekken waarin de Cito 
resultaten besproken worden.  

14-05-2020 

53 Marieke heeft meegekeken naar de begroting van het schooljaar 2020-2021. Haar advies is 
dat de MR instemt met deze begroting. 

14-05-2020 

54 De collega’s met een tijdelijk contract mogen blijven. Ook komen er 2 oud collega’s terug. 14-05-2020 

55 De resultaten van de ouderenquête wat betreft het overblijven gaan in dezelfde richting  als 
denktank voor ogen had. 

14-05-2020 

56 Het is akkoord dat we volgend schooljaar met 2 groepen huisvesten in de BAS. We willen 
graag 3 groepen, dat is nog niet zeker 

14-05-2020 

57 Er kunnen geen 3 groepen in de BAS. Het worden 2 groepen 3. 11-06-2020 

58 De groepsfoto’s worden gemaakt door juf Nienke. 11-06-2020 

59 De resultaten van het onderzoek van studenten van de vrije universiteit wordt besproken. 11-06-2020 

60 Petra wordt specialist Engels en Maureen wordt specialist rekenen naast Astrid H. 11-06-2020 

61 De schoolgids en het ONS jaarplan worden opgeschoven tot na de zomervakantie.  11-06-2020 

62 Het voorstel is om met de stichting SKH in zee te gaan voor de overblijf. Er wordt spoedig een 
overleg gepland.  

11-06-2020 

63 De personeelsgeleding van de MR stemt in met de formatie. 11-06-2020 

 


