
Notulen MR vergadering 07-06-2021 
 
Aanwezig: Roel Moret (voorzitter), Lieke Wagemakers, Silvia van der Heijden, 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: geen 
 

 
3. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn vastgesteld. 
 
4. Update vanuit MT 
 Er is een mail binnengekomen over de fusie. Er zijn verschillende commissies 

bezig geweest die keken naar alle kanten van een fusie. Er wordt een fusie-
effecten-rapportage opgesteld, waarin wordt besproken of een fusie haalbaar 
en logisch is. Rond de herfst zou dit afgerond moeten zijn om te kijken of een 
fusie in januari 2022 mogelijk is.  

  
 Wat betreft Corona: iedereen heeft een doos zelftesten gekregen, waarbij al 

het personeel zich elke week twee keer kon testen. Ook externen dienen 
voordat ze in een klas komen kijken een zelftest af te nemen. Het blijft 
natuurlijk vrijwillig. Er is momenteel 1 leerling in quarantaine omdat een 
familielid besmet was.  
Er moet nog even duidelijk gecommuniceerd worden dat een zelftest niet 
geschikt is voor leerlingen om als goedkeuring te dienen om weer op school te 
mogen komen bij klachten. Bij klachten dien je een pcr-test te laten doen. Het 
is ook goed om de regels van het schoolplein weer even onder de aandacht te 
brengen. Mondkapjes op het plein en niet te dicht bij de poort blijven staan 
zodat mensen er goed door kunnen.  

 
 Er wordt over nagedacht om online een klankbordgroep te houden.  
 

De flyer van de MR wordt binnenkort verspreid, in de hoop dat mensen ons 
daardoor wat gemakkelijker aan kunnen spreken.  

 
5. Formatie  

De aantallen groepen is bekend.  
- Groep 1: tot 1 januari loopt het leerlingenaantal op tot 28, daarna splitst de 
groep zich op in twee groepen van 14 (komt per groep nog ongeveer 6 
leerlingen bij - dit kan nog meer worden) 
- Groep 2: 27 leerlingen 
- Groep 3: 24 leerlingen 
- Groep 4: 20 leerlingen 
- Groep 4/5: 20 leerlingen (10/10) 



- Groep 5: 24 leerlingen 
- Groep 6: 20 leerlingen 
- Groep 6/7: 19 leerlingen (9/10) 
- Groep 7: 24 leerlingen 
- Groep 8: 24 leerlingen 
- Groep 8: 24 leerlingen 
Dit wordt ook gedragen door de leerkrachten. De puzzel van het inzetten van 
de leerkrachten wordt intern opgelost. 
 

6.  De MR en het Nationaal Programma Onderwijs 
We hebben een mail gekregen met de ideeën waarop de school de NPO-
gelden willen inzetten. Er komt een instroomgroep halverwege het jaar bij de 
kleuters omdat de kleine groepen juist bij de kleuters belangrijk zijn nu. Er 
wordt ingezet op de methode  “zo leer je kinderen lezen en spellen”, begeleid 
door de schrijfster zelf en er komt een extra ondersteuner vanuit het Radboud 
om te helpen bij het technisch lezen. Er wordt 10.000,- gereserveerd voor 
extra leesboeken. Er wordt 1 dag gefinancierd voor het Wereldoriëntatie-
project; zo kan 1 leerkracht 1 dag in de week gebruiken om dit project verder 
op te zetten (er is ook al financiering vanuit het Radboud). Er wordt ook nog 
geld vrijgehouden voor onvoorziene kosten. Er is nog een significant bedrag 
over (bijna de helft).  

 
 Als MR zien we nog mogelijkheden om verder voort te borduren op het lezen 

en spelling. Ook zou het een goede optie zijn om te investeren in het maken 
van kleine groepjes die extra ondersteuning hebben. Misschien ook een goed 
idee om bv met Fides wat aandacht te besteden aan welzijn (een 
herhalingscursus of individuele aandacht). Of kunnen we iets gaan doen met 
muziek of drama op school; koppelen met Beat-it of de Kersouwe? We gaan 
dit als advies neerleggen bij het MT.  

 
7.  Verkeersveiligheid 

De laatste weken is er een poging gedaan nieuwe brigadiers te werven. Er is 
ook een nieuwe coördinator nodig. Naar aanleiding van de laatste oproep zijn 
er nog wel nieuwe ouders aangemeld, maar helaas te weinig om alles rond te 
krijgen. En er is geen nieuwe coördinator opgestaan. Er is een groep ouders 
die geen kinderen meer op school heeft zitten die toch brigadiert. Dat betekent 
dat er erg weinig animo is vanuit de ouders van huidige leerlingen. En in de 
groep brigadiers zitten nu veel ouders die kinderen in de bovenbouw hebben. 
Het is veel werk om steeds weer te zoeken naar nieuwe ouders. Er is daarop 
ook besloten het brigadieren te laten vervallen.  
Er is naar de gemeente teruggekoppeld dat het goed zou zijn meer te werken 
naar afremming (knipperlichten oid).  
 
Is het nog nodig om een fiets-cirkel aan te houden waarbinnen je te voet naar 
school hoort te komen. De fietsenstalling is niet meer overvol. Dus misschien 
is het tijd deze beperking weg te laten. 

  



 
Ad heeft geprobeerd te bellen met Kees Vogels van de gemeente om hem 
een keer uit te nodigen om te komen kijken. Zo kan hij de drukte zien en zien 
dat er nog niks is veranderd aan de Heilige Stokstraat. Ad laat weten wanneer 
deze afspraak zal zijn, zodat er ook een ouder uit de MR kan aansluiten. Ook 
zal hij nog een keer benadrukken dat de borden nog niet kloppen bij het 
eenrichtingsverkeer (bv die van de sportclubs). 

 
8.  Rondvraag 

Inge: is het schoolveiligheidsplan een zaak van de MR of van de GMR?  
Of beiden? Roel gaat hem agenderen. 

 
10.  Wat koppelen we terug? 

Na het bericht van de school dat het brigadieren ophoudt, koppelen we terug 
dat we het betreuren dat er te weinig ouderparticipatie is om dit in stand te 
houden.  
We zijn in gesprek met het MT over de NPO-gelden.  
 
 

11. Terugblik op deze vergadering en sluiting 
 
 
Volgende vergadering  12 juli 2021 (op school?) 

 


