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Aanwezig vanuit school: Sabine Wirz  
Personeelsgeleding MR: Nathalie Plantinga Linda Janssen, Sabiene Kuiper, Karin Poldermans 
Aanwezig vanuit ouders: Anouk Mennema (voorzitter MR), Romy Zwiers, Jos Runhaar,  
  Ryanne van Sabben 
Afwezig:   
Notulist:  Sabiene Kuiper 
 
Opening en welkom 
 
Opening en Welkom: 
Notulen vorige keer; geen opmerkingen en zijn goedgekeurd. 
 
Informatie vanuit de directie. 
Algemeen: 
We hebben te maken met behoorlijk wat zieken. Ook langdurige zieken en dit is niet altijd 
meer op te vangen. Het vraagt veel van de leerkrachten. Vooral de onderbouw wordt 
genoemd. 
We merken als team geen onrust. We voelen het vooral in de mindere ondersteuning.  
Vraag; Is het mogelijk om projecten te draaien t.a.v. tekort leerkrachten? Ryanne beidt aan 
hierin te ondersteunen met mogelijke oplossingen. De directie neemt dit mee. 
 
Begroting school: 
Grote aankopen: nieuwe taalmethode, nieuwe methode WO, reservering chromebooks, 
cultuur, bibliotheek.  
Sabine geeft aan dat als de begroting staat, deze met ons gedeeld zal worden. Verwacht: 
begin december. 
Techniektorens zijn niet gekocht. De focus ligt nu op andere zaken, wellicht in een  
ander jaar.  
 
NPO gelden;  
Vraag: Heeft de school eventueel extra NPO gelden voor externe ondersteuning? 
Reactie: dat is er. Het grootste probleem in het ontbreken van personeel om het in te vullen. 
Verder geen vragen t.a.v. de NPO gelden.  
 
Brood en Spelen; 
Kortom DRAMA!!  
De organisatie geeft aan geen mensen te hebben. Oplossing met Partou is aangegaan. 
Medewerker Partou en Carolina staan iedere dag buiten (behalve op vrijdag). Medewerker 
Partou is een pedagoog dus gekwalificeerde medewerker.  
 
Afspraak contract; contract is slapend. Sabine houdt vinger aan de pols.  
Opmerking; zijn wij de enige school die gebruik maakt van Brood en Spelen? In Aalsmeer en 
de directe omgeving wel.  
 
Opmerking; Er wordt aangegeven in het buurthuis te vragen; koffiedames die contact 
zoeken. Dit zal Ryanne doen. 
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Ervaring schooltijden; 
• Collega's geven aan het fijn te vinden tot 14.30 uur. Meer tijd over na schooltijd om 

met elkaar inhoudelijk te overleggen en lessen voor te bereiden. 
• Geen klachten vanuit ouders.  

• Vraag; Hoe gaat het met alle scholen die om 08.30 uur starten? Er zijn geen 
klachten gekomen. 

• Opmerking; Het is wel heel druk op het fietspad achter de school. Wellicht kan 
er op geattendeerd worden via de Nieuwsbrief.  

 
Veiligheid.  
We inventariseren hoe veilig de school is. Via vastgestelde vragen. N.a.v. hetgeen dat is 
ingevuld, zal er eventueel gehandeld worden.  
 
Ouderbijdrage. 
90% van kampbijdrage is betaald.  
80% van ouderbijdrage is betaald. 20% betaalt niet of heeft nog niets laten horen.  
 
Het zijn vrijwillige bijdragen en daarom is het erg lastig om hier actie op te ondernemen.  
Misschien een idee om te vragen wat mensen wel kunnen missen ipv niets betalen? 
 
Vragen;  
Is het duidelijk voor ouders dat de OR los staat van school? 
Is het een idee om een enquête te sturen over de ouderbijdrage met de vraag hoe ouders 
kijken naar de ouderbijdrage, redenen om wel/niet bij te dragen, etc.  
Opmerking: Belangrijk dat deze enquête professioneel opgezet wordt.  
 
Schoolplein; Zijn er nog plannen om het schoolplein aan te pakken? Status vanuit gemeente 
is dat er 8 lantaarnpalen op het plein staan die weg moeten. Niemand weet waar ze 
aangesloten zijn. To be continued.  
 
Directie; verlaat de vergadering. 
 
Jaaroverzicht MR: 
Stukje GMR wordt vervangen door aangeleverde tekst.  
De MR heeft nieuwe leden waardoor we nu volledig zijn. We kijken terug op een goed jaar.  
MR lid (Romy) levert de (positieve) punten van afgelopen jaar aan.  
Algemene zaken; nieuwe leden kunnen weer een andere kijk hebben op hoe er gewerkt 
wordt in de MR. Graag aandacht voor uniforme en heldere communicatie zoals notulen, 
agenda en andere stukken. Deze zijn openbaar en moeten voor iedereen duidelijk zijn.  
 

OR;  
Goedkeuring financieel jaarplan. MR heeft instemming tav ouderbijdrage. Meer inzicht 
gekregen in uitgaven.  
 
Sinterklaas; geen envelop dit jaar met 5 euro om te besteden. Er worden zorgen geuit of er 
nu geen kinderen zijn die niks krijgen.  
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Romy Zwiers wordt vanuit de MR contactpersoon voor OR betreffende ouderbijdragen en 
financieel jaarverslag.  
 
 

• Algemene zaken; 
Afgesproken dat we de vergadering beleidsmatig houden. We kunnen vragen 
stellen, maar houden het schoolbreed.  

 
• Is er beleid op acties en sponsoring op school? Hoe gaat school om met diverse 

keuzes die zij maakt, denk bijvoorbeeld aan sustainability. Voorstel om eens met 
Sabine van gedachte over te wisselen.  Wordt geagendeerd voor de volgende 
vergadering.  

 
• Volgende vergadering: 23 januari 

 
• Geen rondvraag. 

 
 

Actiepunten 
  

Actie  Wie Datum 
gereed 

Aandragen tijdelijke oplossingen opvang leraren Ryanne van Sabben/ Sabine 
Wirz 

zsm 

Benaderen dames buurthuis voor mogelijke inzet 
tijdens TSO 

Ryanne van Sabben Januari 

Begroting school Sabine Wirz December  
RI & E Sabine Wirz Januari 
Input over ouderbijdragen meenemen naar de OR Sabine Wirz December 
Input Romy op Jaarverslag naar Jos Romy Zwiers zsm 
Jogg beleid  Sabine Wirz Januari  
Inplannen basisopleiding MR Anouk Mennema zsm 

 
 
 

Noot: Vergaderdata + notulist 2022-2023 
 
> Woensdag 9 november (Sabiene afwezig, Jos nog onder voorbehoud)  Notulist: Sabiene Kuiper  
> Maandag 23 januari (Ryanne afwezig, Karin nog onder voorbehoud)      Notulist: Nathalie Plantinga 
> Woensdag 12 april (Sabiene afwezig)      Notulist: Romy Zwiers 
> Donderdag 25 mei (Nathalie afwezig, Ryanne onder voorbehoud)    Notulist: Jos Runhaar  
> Woensdag 28 juni (Jos en Sabiene afwezig)     Notulist: Linda Janssen 
 

 


