
Notulen MR vergadering 15-3-2021 

 

Aanwezig: Roel Moret (voorzitter), Lieke Wagemakers, Silvia van der Heijden, Ad 

van Kester, Inge Dobbelsteen en Ilona Lunenburg(verslag), Sarah Bergsen (namens 

MT) 

Locatie :  vergaderd via Teams 

  

1. Openen en vaststellen agenda 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen: geen 

 

Ingekomen stukken:  

Een stuk over het mogelijk samengaan van de Filios scholengroep.  

Aangezien dit stuk erg onverwacht binnenkomt bij de MR, spreken we af dat 

de pmr dit soort mededelingen meteen even doorspeelt naar de MR; dat 

Sarah regelmatig aansluit om ons op de hoogte te houden; en dat we 

nogmaals verzoeken aan de GMR om ons beter te informeren. Sarah gaat dit 

ook in het directeurenoverleg meenemen. Roel neemt met Mieke Dortmans 

contact op om te kijken of we met haar of Gemma eerder contact kunnen 

hebben omdat zij ons dan kunnen vertellen wat er in de GMR-vergadering is 

besproken.  

De infoMR is binnengekomen.  

 

3. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn vastgesteld.  

 

4. Terugkoppeling directie op gestelde vragen Schoolplan/Begroting/Drukwerk 

Schoolplan: er is een aantal punten uitgelegd over het schoolplan en we zien 

graag een aangepaste versie tegemoet. Morgen is het studiedag en dan gaat 

Sarah kijken naar de professionele leergemeenschap, waarna de schoolplan 

kan worden aangepast. Ze zal deze uiterlijk de 25ste weer toesturen.  

Begroting: De post 7062/4281 op de begroting is een post die zowel aan de 

debetkant en de creditkant zit. 

Over post 7002 wil de MR graag meer informatie. Sarah gaat het bestuur 

vragen om meer informatie die naar de MR gestuurd mag worden. Er is een 

onderhoudsplan en dat zal richting de MR komen.  

Drukwerk: in Nistelrode is er een drukker die vaker gebruikt wordt door de 

school aldaar. Roel gaat er achteraan. Hoeveel flyers hebben we nodig voor 

nieuwe ouders? Sarah verwacht 25 à 30 ouders komend jaar. Roel gaat 100 

flyers bestellen. De huidige ouders krijgen hem dan digitaal via Social schools.  

 

  



 

5. Voortgang Coronamaatregelen  

Lieke vraagt of er een aanpassing komt in de ventilatie? Sarah geeft aan dat 

Jaques (de bestuurder) daarmee bezig is. Er zou geld voor vrijgemaakt 

worden. Momenteel is de ventilatie niet op orde.  

Verder gaat het vooralsnog aardig goed. Er is nog geen corona-geval op 

school. De maatregelen worden goed opgevolgd. Vooral naar de cohorten 

wordt streng gekeken. Het is wel een stuk minder gezellig. De docenten geven 

aan dat het sparren en spreken met collega’s wel gemist wordt. Gezamenlijke 

pauzes heb je nauwelijks omdat elke groep apart buiten is.  

Er zijn nog weinig absenties. Her en der wat verkouden leerlingen die een dag 

thuisblijven. Langzaamaan worden er ook kinderen wat vaker getest.  

 

 

6. Evaluatie schoolsluiting Code Rood KNMI 

Afgelopen 8 feb ging de school dicht ivm het slechte weer. Dit bericht kwam 

erg laat (21:00). Sarah geeft aan dat ze in het directeurenoverleg hebben 

overlegd dat het goed was om met het team op elke school na te vragen of ze 

naar school durven en konden komen. Het is spijtig dat deze keuze pas laat 

gemaakt kon worden en dus ook gecommuniceerd. Ook het verschil binnen 

het bestuur was frappant. De ouders van het Mozaïek kregen te horen dat alle 

scholen van Novum open zouden blijven.  

 

 

7. Samenwerking middelbare scholen in de regio 

Sarah geeft aan dat Marion Vos als Mind-specialist contact heeft met 

Bernrode om te kijken wat er mogelijk is. Die is ook bezig om bv het Delphi-

project te bekijken. De contacten met omliggende scholen zijn wel goed wat 

betreft de warme overdrachten. Er zijn ook projecten die buiten de schooltijden 

plaatsvinden (zoals het 8+-project op Bernrode). 

Het zou goed zijn om hier beleid op te hebben als school om te zien wat we 

willen met projecten die onder schooltijd vallen.  

Sarah geeft aan dat ze bij Marion checkt wat de stand van zaken is. 

 

8. Verkeersveiligheid 

Aan de kant van de Steen- en stokstraat is het momenteel 

éénrichtingsverkeer. Daar wordt niet altijd goed aan gehouden door ouders. 

Ad heeft met de gemeente contact gehad. Hij heeft gevraagd om meer 

opvallende borden met een ‘situatie gewijzigd’. Ook is het bord vanuit 

Loosbroek verkeerd. Daar staat dat alleen rechtdoor mag, terwijl rechtsaf daar 

ook kan.  

Sarah vraagt of het goed is als iemand daar de komende tijd kan staan om 

mensen erop te wijzen dat het éénrichtingsverkeer is. Silvia stelt voor dat de 

brigadiers daar misschien een rol in kunnen spelen. Sarah geeft aan dat ze er 

zelf wil gaan staan.  

Ad gaat nogmaals bellen om meer duidelijkheid te geven dat er iets gewijzigd 

is.  



Hij heeft ook gevraagd wat de situatie is aan de Heilige Stokstraat. Meneer vd 

Graag heeft aangegeven dat daar geen budget meer voor was. Ad gaat over 

een paar weken nogmaals bellen om met (de opvolger van) meneer vd Graag 

te praten, aangezien hij aangaf dat hij ging kijken of er nog meer budget voor 

vrijgemaakt kan worden. Sarah geeft aan dat ze er ook even achteraan gaat. 

 

9. Rondvraag  

Roel vraagt of er een pestprotocol is en mag hij daar een kopie van? Ja, dat is 

er en hij komt. Sarah gaat kijken of deze ook op de website kan komen. 

 

 

 

10. Wat koppelen we terug? 

We melden dat we de verkeerssituatie besproken hebben en dat er ouders 

zijn die zich nog niet aan de regels houden. Willen de ouders de wijziging van 

de verkeerssituatie ook aan opa’s, oma’s en oppassen doorgeven? 

De coronamaatregelen worden goed gehandhaafd. Ook fijn dat veel ouders 

hun kinderen bij klachten thuishouden.  

 

 

11. Terugblik en sluiting 

 

 

 


