
Notulen MR-vergadering 21 september 2021 
Status:  Definitief 
 
Aanwezig:  Guusje (voorzitter), Karlijn, Kim, Bernd, Janneke, Yvonne, Emile (deels, zie cursieve 

delen) 
 
Afwezig:  Claudia 
 
1. Kennismaking nieuwe leden PMR & OMR 
 
2. Agenda, mededelingen 
Schoolgids is veel om te lezen. Graag voor 1 oktober feedback aanleveren, dan kan Emile er in één 
keer mee aan de slag. Wat is er de afgelopen jaren veranderd aan de schoolgids? Zou Emile de 
aanpassingen kunnen aandragen, zodat daar kritisch naar gekeken kan worden.  
Mocht de link niet werken kun je de aanpassingen ook naar Guusje mailen.  
 
3. Vergaderrooster 21-22 vaststellen 
Data zijn ok voor iedereen. 
 
4. Cursusbehoeften 
Hier is behoefte aan.  
 
5. Voorbereiding overleg directie:  
- Input MR: 

• Traktaties 
Steeds ongezonder en meer. 1 ding uitdelen! 
Verpakt hoeft niet meer. 
In de schoolgids wordt verwezen naar gezonde traktaties. 
Kunnen we kijken naar een alternatief? Een lijst met suggesties bijvoegen? 
Ouders hierover informeren via een brief tegelijk met het schoolfruit.  

• Ouders terug in de school 
Kinderen worden zelfstandiger, er is meer rust. Hoe houden we wel een warme band met 
ouders? Denk aan een inloopochtend per jaargroep? 1 dag per jaargroep? 
Dit eens bespreken tijdens een jaargroep overleg of bouwvergadering. 

• Inzet LKO: worden nog steeds ingezet om in te vallen. Vooral in de onderbouw is er weinig 
begeleiding. Groep 5 en ouders is meer begeleiding toegezegd. 27 september staat hier een 
overleg voor gepland met de leerkrachten, ib en directie. 

 
Er zijn geen punten binnen gekomen vanuit de PMR/OMR. 
- Input directie:  

• Schoolgids ter goedkeuring. Deze is bijgevoegd als bijlage. Via de volgende link is het 
mogelijk om direct opmerkingen toe te voegen: https://1drv.ms/w/s!AlNa2Dgmo-
6Ki27bEOBLHJ2du5Km?e=SJ6QEP. We werken met z'n allen in hetzelfde document en dit zal 
ik dan uiteindelijk delen met Emile. 
Feedback kun je tot 1 oktober bij Guusje aanleveren.  
 

• Voorstel versoepelingen: deze ontvangen jullie mogelijk nog als nazending op de agenda. 
Er is een brief voor het team. Er staan 4 opties in beschreven. Emile peilt ook hoe het team 
hier tegenover staat. Willen wij als team ouders mee op uitjes of in de klas die niet 

https://1drv.ms/w/s!AlNa2Dgmo-6Ki27bEOBLHJ2du5Km?e=SJ6QEP
https://1drv.ms/w/s!AlNa2Dgmo-6Ki27bEOBLHJ2du5Km?e=SJ6QEP


gevaccineerd zijn? Je hebt zorgplicht voor je personeel, maar vanwege privacy mag je de 
vraag niet stellen aan ouders. Meegaan naar uitjes is dus voor ouders ook op eigen risico.  
 

• Financiën: bijgevoegd een e-mail van Emile en een document over de NPO gelden binnen het 
bestuur.  Graag vertrouwelijk mee omgaan. 
- Worden de NPO gelden al uitgegeven? Staat het al op de begroting? 
Nee, het staat niet op de begroting, maar het wordt wel uitgegeven. Denk aan Interim IB, 
materialen, LKO’ers, ambulante tijd gedragsspecialisten en coördinatoren.  
- Hoe kijkt de MR van de Ridderhof aan tegen het resterende NPO geld bovenschools 
besteden? Wat krijg je er voor terug vanuit het bestuur? 
Wij vinden dat het geld naar de kinderen en het onderwijs moet.  
Dit moet stichting breed afgestemd worden.  

6. Overleg directie 
7. Rondvraag en sluiting 
Geen vragen voor de rondvraag.  
 
 


