
Do 10 maart 2022 

Notulen MR vergadering 

 
Aanwezig: Titia, Cornelis (Directie), Willemijn (AC), HP (GMR belt in).  Bart, Marieke en 
Martine, (MR)  
Afwezig: Maarten (jarig, gefeliciteerd!).  
Notulist: Bart.  
  
1. Opening – 17:15  

• Titia en Cornelis worden gefeliciteerd als nieuwe directie.  
• Martine geeft aan dat ze veel leuke reacties krijgt dat iedereen elkaar weer op het 

schoolplein kan verwelkomen. Ook de leerkrachten vinden het weer fijn.  
2. Notulen vorige vergadering d.d. 9 november 2021 én vergadering 25 januari jl. 
goedkeuren  
3. Mededelingen AC – Willemijn  

• Is er input van de AC nodig m.b.t. het schoolreisje?   
o Er wordt gekeken naar een bezoek aan het Archeon op 23 mei (deze staat 

nog niet vast). Vorig jaar zijn we naar pretpark Duinrell geweest, nu wordt er 
gekeken naar een educatieve reis. De bussen worden altijd door de AC 
geregeld.  

• Het AC heeft gekeken naar verlichting op het schoolplein. Dit brengt behoorlijk kosten 
met zich mee want het moet aangelegd worden door een hovenier. Ook wil de AC 
wachten op de verbouwing van de TIJO. Hier wordt later op teruggekomen.  

• De AC gaat de kelder opruimen. Aan het einde van het schooljaar gaan de school en 
de AC gezamenlijk een afvalcontainer bestellen.  

4. Aandachtspunten vanuit MR  
• Kascontrole door MR  

o De kascontrole is 7 maart j.l. gedaan. Men was heel tevreden en het is 
goedgekeurd.  

• Ouderavond – Suzan Houben/ Floor Berger  
o Er is een voorstel gedaan om Steven Pont uit te nodigen. Dit zal verder 

voorbereid wordt m.b.v. Titia en Cornelis.  
o Een aantal ouders heeft onderwerpen aangedragen, deze zijn allen 

onderzocht maar konden helaas niet uitgevoerd worden.    
• Opvolging MR  

o Willemijn gaat per september 2022 Martine opvolgen als lid van de MR.  
• AED  

o Deze hangt nu bij Les Petit.  
o Les Petit en de Tijo hebben de kosten gedeeld.  

5. Mededelingen Directeur (Titia):  
• Online onderwijsenquête  

o Er zijn 36 reacties binnengekomen op deze enquête. Deze reacties zijn 
geanalyseerd en besproken met het team. Bij een volgende lockdown gaan 
we enkele veranderingen aanbrengen.  

o Uit deze enquête kwamen meerdere punten, 
▪ Veel ouders zouden graag wat meer/langere online momenten zien 

met de leerkracht 
▪ Kinderen die thuis werk maken krijgen (hoegenaamd) geen feedback. 
▪ Thuis zijn kinderen over het algemeen vrij snel klaar. 
▪ Er zijn te veel systemen; ouders zien door de bomen het bos niet 

meer. 



▪ De Tijo is aan de slag met deze punten. Niet alleen voor als er weer 
quarantaines komen, maar ook kijken we waar we in het dagelijkse 
onderwijs ons voordeel ermee kunnen doen. 

• Dyslexie beleid  
o Via website en nieuwsbrief wordt vaker geprobeerd te communiceren met 

betrekking tot het dyslexiebeleid. Het aangepaste protocol staat op de 
website, dit kunnen ouders raadplegen.  

• Verbouwingsproces: online bijeenkomst goed verlopen? stand van zaken, planning  
o Er zijn twee bijeenkomsten met de bewoners geweest. Directie, 

vertegenwoordiger van Twijs en de architect waren aanwezig. Door 
opmerkingen van bewoners zijn er toch een aantal aanpassingen gedaan 
door de architect. Dit moet echter ook weer goedgekeurd worden door de 
gemeente.  

o Het proces van het aanvragen van de vergunningen moet nog starten.  
6. Mededelingen GMR (HP)  

• Er zijn geen belangrijke punten.  
7. Wvttk/ rondvraag  

• Studiedagen – de donderdag vòòr Goede Vrijdag is een studiedag en vrijdag moeten 
de kinderen weer naar school, hier zijn opmerkingen van ouders over gekomen. We 
gaan voor volgend jaar kijken of we dit anders kunnen doen.  

8. Afsluiting – besloten deel met Titia  
 

 

Actiepunten n.a.v. deze vergadering 

geen 

 

Actiepunten algemeen 

Verbouwing  

 


