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Datum: 27 juni 2022 
Locatie: Doornsteeg 
 
Voorzitter: Dagmar   Secretaris: Kristel 
Aanwezig: Rik, Daan, Karen,  Rianne, Dagmar, Kristel, Loes, Kees 
Afwezig:  

 
1. Welkom 

Hoe is het met iedereen. Even horen hoe het met iedereen gaat.  
 

2. Binnen gekomen post 
- Bespreken of een splitsing AC handig is, afspraak aanstaande donderdag. MR aanwezigheid? 
- AC notulen; evt verhogen ouderbijdrage kleuters?  

Kleuterfeest valt te duur uit. Ouderbijdrage voor alle kinderen verhogen naar 25 euro per kind. En dan 
schoolreisje en kamp nog extra betalen.  
Zoeken of de bijdragen uit elkaar moeten halen volgend jaar. Risico dat we een verspreiding maken.  
1 rekening en dan wel in de papieren een splitsing maken om het inzichtelijk te krijgen.  
Splitsen van ouderbijdrage en het schoolreisje/kamp.  
Ouderbijdrage door 94% betaald 
Overblijf bijdrage door > 90% betaald 

- Mail over DECT straling op Doornsteeg. Dagmar zal hier op reageren.  
 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering  
Geen aanpassingen in notulen. 
 

4. Formatie 
Ouders zijn blij dat alle klassen bezet zijn met leerkrachten. Formatiebrief was uitgebreid. Successen mogen 
meer gedeeld worden! Super prestatie.  
 

5. NPO inzicht 
Besteding NPO gelden zijn beter inzichtelijk. Er is veel geld al gebruikt, dat is goed. We hebben dit schooljaar 
30.000 euro over gehouden. Dit gaan we inzetten in onderwijsassistenten. Aanschaf Blink. Blink lezen gaan we 
inzetten ipv begrijpend lezen. Blink wereld hebben we al. Extra digi-borden en chromebooks aangeschaft. Oude 
chromebooks afgekocht. Aantal leerlingen gaan er van naar de zomerschool. Individuele plannen voor kinderen 
met extra hulp. ‘Met je mee’ coaching nog even doorzetten voor groep 6. Kindercoaching zetten we ook nog 
door voor individuele vraagstukken.  
 

6. Open Entrée 
De resultaten van de enquête van de open entree is bekend. De meeste ouders 89,9% vinden deze manier van 
afscheid nemen bij het hek, prettiger. Bekijken of we bij de kleuters een extra moment kunnen doen om iets 
vaker in de klas mee te laten kijken met thema’s.  
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7. Termijn einde 

De termijn van 1 leerkracht en 1 ouder loopt af. Er word een bericht uitgestuurd voor nieuwe deelnemers.  
 

8. Plein renovatie Galjoen 
Albert van Ee heeft een plan opgesteld voor het nieuwe schoolplein. Deze is met ons gedeeld. Er waren 14 
ouders op de informatieavond. Er wordt ook subsidie aangevraagd. Handjes nodig om dit kunnen doen. De 
werkgroep gaat dit plan nog verder uitwerken. 

9. Volgende MR 
Dinsdag  13 september 2022 om 17.30 etentje Moeke.  
 

10. Rondvraag  
Geen 
  

Actielijst 

Agendapunt: Onderwerp: Actie: Door: 

    1. Mail ouder Dagmar geageerd op 
mail 

 

Dagmar 

    1.  MR reactie naar AC Over splitsing AC Dagmar 

    6. 

 

Open entree Extra inloop mogelijkheid 
kleuters bedenken.  

Rianne 

    7. Termijn einde Leerkrachten en ouders 
aanschrijven om aan te 
melden voor MR 

Daan, Dagmar 

    8. Plein renovatie Verder uitwerken in 
projectgroep en ouders 
meenemen in voortgang 
en benodigde hulp 
 

Karen 

    x Namen en gezichten 
leerkrachten 

Bekijken of we dit op de 
website kunnen zetten 

Loes 
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