
Do 21 september 2021 15.00 – 17.00 uur 

Notulen MR vergadering 

Aanwezig: Paulien (directeur), TItia (adjunct-directeur), Martine, Maarten, Saskia, Bart 
(notulist), Willemijn. 

 
1. Opening  
2. Notulen vorige vergadering goedkeuren (Coily heeft deze op 30 juni 2021 rondgestuurd)   

De notulen zijn goedgekeurd.  
3. NPO-gelden – voorstel besteding NPO als toegezonden door Paulien en Titia al dan niet 
goedkeuren na toelichting door Titia  

Zie document ‘Inzet NPO-middelen dd. 03-06-2021 (naar de MR gestuurd op 20-09-
2021).  
Met name het vak spelling is een vak wat onze aandacht vereist, dit staat ook 
vermeld in het bovengenoemde document.  
De MR is akkoord gegaan met de inhoud van dit document, het is vandaag 
ondertekend. 

4. Verbouwing  
Uitstel verbouwing – nav e-mail Paulien. Toelichting stand van zaken door Paulien/ Titia. 
Meedenken over oplossingen.  

De verbouwing wordt vertraagd. Petra de Waard communiceert met de gemeente en 
dit komt weer in de gemeenteraad.   
Maarten geeft als tip mee dat Titia misschien ook contact kan houden met de 
gemeenteraad. Titia houdt dit in beraad en komt erop terug.  

5. Aandachtspunten vanuit MR 
- Levelwerk, etc.; evaluatie passend onderwijs  

Dyslexie bij leerlingen geeft wat onrust bij de ouders. Sanne Wassenaar, de intern 
begeleider van de Tijo, gaat gesprekken aan met ouders waarvan de kinderen 
dyslexie hebben of waarbij een vermoeden van dyslexie bestaat. Dit om van deze 
ouders te horen wat zij zelf ervaren wat er zo omgaat in deze kinderen en hoe de 
school daarop kan inspelen. 

- Vaststelling data vergaderingen MR en jaarplan bespreken 

Vergadering I: 21 september 2021 – om 15:00 uur 
Vergadering II: 9 november 2021 – 17:00 uur 
Vergadering III: 25 januari 2021 – 17:00 uur 
Vergadering IV: 10 maart 2021 – 17:00 uur 
Vergadering V: 19 mei 2021 17:00 uur 
Vergadering VI: 21 juni 2021 17:00 uur 

- Inventariseren scholingsbehoefte MR  
Er is een budget (van de school) voor scholing voor MR-leden.  
Op dit moment is er geen behoefte aan scholing.  

- Kascontrole door MR  
Jeroen van Dijk doet de kascontrole van de school. Saskia zal namens de MR de 
honneurs waarnemen. Ook Titia zal hierbij aanwezig zijn.  

- Ouderavond?  
We willen 2 ouders vragen om een ouderavond te organiseren.  
Als onderwerp komt Social media op tafel, deze wens komt zowel bij de MR als de 
AC vandaan.  
Wat ook tot de mogelijkheden behoort is dat er een avond georganiseerd wordt met 
diverse onderwerpen zodat ouders zelf een keuze kunnen maken in welk onderwerp 
zij interesse hebben.  

6. Mededelingen AC  



• Financieel verslag en begroting AC  
• Voorstel verhoging vrijwillige ouderbijdrage naar 110 euro per kind: stapsgewijs, in één 
keer, afhankelijk van inkomen?  

De AC heeft een idee over een andere invulling van de sportdag. Zij stellen voor om 
de sportdag in het vervolg op Koningsdag te houden. Dit omdat de sportdag van het 
afgelopen jaar een groot succes was. Alle kinderen van de Tijo doen 's morgens mee 
aan deze dag en de bovenbouw zou 's middags naar het strand kunnen gaan om 
daar verder mee te doen.  
Dit idee is mede de reden om de ouderbijdrage te verhogen. 
 
De AC wil extra geld reserveren voor de Cultuur Commissie. Dit heeft wel iets meer 
haast.  
Wij zullen tussendoor met elkaar mailen om dit kort te sluiten.  

  
Het team geeft aan niet gelukkig te zijn met een structurele organisatie van de 
buikschuifbaan als afscheid van groep 8. De klassen die verdeeld zijn over het plein 
bij dit afscheid krijgen niets mee van het buikschuiven. Het poortje waar groep 8 
doorheen loopt wordt wel enorm gewaardeerd door alle partijen. 

 
Uit een enquête is gebleken dat het team wil stoppen met het jaarlijkse schaatsen 
van groep 5 en 6. De middagen zitten allemaal behoorlijk vol, dit komt mede door de 
Noordwijkse methode. De meerderheid van de MR geeft te kennen het hiermee eens 
te zijn.  

 
Het financieel verslag wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 
Wat betreft de verhoging van de ouderbijdrage is nog geen beslissing genomen. Hier 
moeten we het met de MR-leden nog over hebben. We zullen hierover mailen. 

• wvttk  
7. Mededelingen Directie (Paulien en Titia):  

- Evaluatie start schooljaar  
Het was een pittige start van het schooljaar. Het team vond dat er behoorlijk wat 
activiteiten werden georganiseerd; opstarten van het jaar, studiedag, startfeest, 
oudergesprekken, informatieavond.   

- Personele ontwikkelingen/ formatie: bezetting, evaluatie start nieuwe leerkrachten. 
Titia vertelt dat Cornelis adjunct-directeur zal worden, hierdoor krijgt hij uitbreiding van 
zijn uren. Bart gaat dan woensdag voor groep 7. Hij krijgt ook uitbreiding i.v.m. 
zijn ICT taak. Daarbij gaat Rots en Water naar een half uur per groep zodat Bart in de 
middag ook nog ICT kan doen, hier staan namelijk 6 uur per week voor.  
Met de nieuwe leerkrachten, Luc, Petra en Wendy gaat het echt goed. Xander is hier 
op maandag. Cees is de nieuwe Conciërge en wordt zeer gewaardeerd. Renée is zij-
instromer en staat met Arline en Marieke in groep 7.   

- Vertraging verbouwing  
Is besproken.  

- Schaatslessen groep 5 en groep 6  
Is besproken.  

- Afscheid Paulien  
Volgende week donderdag 28/9 vieren we het afscheid van Paulien. Er is 
gelegenheid voor de ouders om afscheid te nemen. Op een andere locatie wordt 
afscheid genomen met het bestuur en de collega's.  

- Evaluatie overdracht Paulien – Titia  
De overdracht wordt door beiden als heel prettig ervaren.  

- Ouderbijdrage kamp 



Vorig jaar was de ouderbijdrage voor het schoolkamp niet toereikend. Dit kwam door 
het vervoer van de fietsen. Er is toen een bus gehuurd met ruimte voor alle fietsen. 
Deze kosten zijn door de ouders van groep 8 gezamenlijk gedragen. 
Moet de bijdrage voor het kamp daarom omhoog? Het bedrag is nu €95,00. 

 
8. Mededelingen GMR (HP)  
Vooraf geen input gekregen; wvttk  
 

9. Wvttk/ rondvraag  
Er is een enquête uitgegaan over het ‘s morgens binnenkomen van de leerlingen. De 
leerkrachten vinden het prettig zoals het nu gaat.  

o Groepen 1/2 en 8 gaan via de hoofdingang aan de van Vollenhovenlaan 
o Groepen 3,4,5 en 7 gaan via de hoofdingang aan de van Lennepweg 
o Groep 6 gaat via de eigen ingang naast het lokaal 

De leerkrachten gaan dan niet 's morgens naar buiten maar lopen 's middags mee 
met de groep   

 

Actiepunten n.a.v. deze vergadering 
Verbouwing – directie houdt in beraad of er door de school nog contact opgenomen moet 
met de gemeenteraad. Titia komt hierop terug. 

Ouderbijdrage – moet deze omhoog en zo ja, hoe gaan we dit berekenen? 
- Sportdag. 
- Geld Cultuur commissie. We moeten hier onderling over mailen. 

Kas controle – Jeroen van Dijk, Saskia en Titia doen de kas controle. 

Ouderavond – een onderwerp of meerdere onderwerpen om de ouders een keuze te 
geven. Er worden ouders gevraagd die een workshop willen geven. 

Ouderbijdrage kamp – moet deze omhoog indien er structureel kosten bijkomen voor het 
vervoer per bus? 

  
 


