
Notulen MR Vergadering Van Dijckschool 2021-2022

Datum: maandag 14 maart 2022

Locatie: online

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Aanwezig: Samantha Wolff (OMR, voorzitter), Jitske de Graaff (directeur, punt 1 t/m 8), Patricia
Zwagemaker (PMR, notulist), Remco Heinen (vanaf 20u)  (OMR), Anjet Brouwer (OMR) en Martine
Nijmeijer (PMR en GMR), Manasse van Dijk (PMR) afwezig.

1. Opening, vaststellen agenda

2. Notulen en actiepunten vorige vergadering

- website gaat deze week aan gewerkt worden
- rouw- en verliesverwerking loopt, nu nog geen richtlijn en volgend schooljaar wordt het verder

opgepakt. Dan wordt er een werkgroep gevormd.
- roulerende personen luizenpluizen groep 8 - prima
- ouderborrel, opkomst was niet heel groot, maar prima.
- nieuw logo wordt gebruikt
- training MR leden. Martine heeft het opgepakt. Moeten afwachten of we allemaal kunnen,

iedereen is wel opgeven. maandag 16 mei en dinsdag 24 mei.
- notulen van maandag 24-01-2022 goedgekeurd

3. Concept begroting 2022

Jitske heeft een deel van de begroting laten zien en toegelicht. Informatie over andere scholen zijn
verwijderd. De BSO is belangrijk voor onze school. Hierdoor kunnen wij, als school in dit gebouw
zitten. We hebben veel extra ruimtes om gebruik van te kunnen maken. Eigen Brin nummer vanaf
schooljaar 2024-2025. Dit zal ook extra geld op gaan leveren. Schoonmaak is extra ingezet afgelopen
schooljaar. Maken goed schoon, wel hoge kosten. De begroting (het raamwerk) is op orde. Jitske houdt
dit verder in de gaten. De financiën zijn op orde.

4. Vaststellen begroting 2022

Zie punt 3.

5. Corona en de impact op school (NPO gelden)

NPO gelden is vorige vergadering besproken. De impact van Corona is enorm afgenomen. Sinds dat de
maatregelen ook zijn aangepast. Ouders komen/mogen op maandag en vrijdag ook de school weer in.
Bij groep 4 lijkt het dat ouders niet altijd weer mee naar binnen lopen. Kleuters en groep 3 lijkt weer
“normaal”.

6. Stand van zaken op school

a. formatie : inventarisatieronde is afgerond onder personeel / directie / school. Rust en stabiliteit
is belangrijk voor volgend schooljaar. Digicircuit is belangrijk. Ook ivm leerlingen binnen
halen. Flexibele schil verdeeld over de week is belangrijk. Jitske gaat nu eerst zelf een plaatje
maken, plaatje wordt met MT besproken, gesprekken worden gevoerd met personeel indien
nodig. En daarna wordt het teruggekoppeld aan de MR.

b. leerlingenaantal: Een paar leerlingen uit 2018 kunnen aantrekken.



c. gebouw en schoolplein: In de voorjaarsvakantie is de vloer in het speellokaal vervangen. Er is
goed opgeruimd. Er worden nieuwe gordijnen gemaakt. Er komen in groep 7 en het
XL/Digicircuit led lampen. We hebben vandaag in de teamvergadering een filmpje bekeken
over het nieuwe schoolplein. Ieder heeft nog de kans om hierop te reageren. Aan de subsidie
wordt nog gewerkt. Zodra alles veel duidelijker is, zal de communicatie verder gaan, dan het
team. De eerste lichting van de kleding heeft 78 euro opgeleverd. Staat op een goede plek.

d. evaluatie 5 gelijke dagen model /  ingezonden mailtje: Er komt een evaluatie van het 5 gelijke
dagen model aan (tevredenheidsonderzoek in april 2022) en ook wordt de informatieavond
hier in meegenomen. Er waren ook vragen over het eten, de lunchtijd en over de groepsgrootte.
Over de groepsgrootte zijn geen afspraken met de Mr gemaakt. Samantha en Jitske nemen
contact op met de persoon van de ingezonden mail.

e. Andere zaken

- Oekraïne - delta-breed is er al over gesproken. Op een tweetal scholen zijn er al kinderen geplaatst.
Via gastgezinnen. Er wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden Delta-breed.  Op de van
Dijckschool staan wij er open voor. De flessenactie en de pannenkoekenactie is kort besproken. In de
onderbouw wordt er rekening gehouden met de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.

- Er komt een zwerfboekenkast. Er hebben zich al twee moeders aangemeld om dit te gaan beheersen.
Er komen boeken in voor de kinderen van groep 1 t/m 8 en voor de ouders (volwassenen).

- Ploggen of planderen; Vuil opruimen in de natuur. Mochten we er als school iets mee willen, dan kan
er met Anjet contact worden gezocht.

- integraal huisvestingsplan; Dubbele beglazing, scheuren in gevel van de school, speellokaal,
verkeerssituatie rondom school staan in het rapport o.a..

7. Verkiezingen MR schooljaar 2022-2023

Anjet stopt. In de nieuwsbrief komt er een stukje over de verkiezingen. Samantha gaat op zoek naar
het standaard tekstje.

8. W.v.t.t.k. en rondvraag

Einde overleg met bestuurder => 21.10u

9. Input vanuit de GMR

10. Training MR - zie actiepunten vorige vergadering.

11. W.v.t.t.k. en rondvraag

- Meetlintjes mee in groep 3 levert sommige kinderen ook stress op. Zeker omdat er een
cadeautje aan vast zit. Hoe gaan we om met dit soort acties? Vooral ook voor kinderen die niet
goed kunnen lezen. Hebben de leerkrachten zelf al iets over gehoord? Zijn er signalen vanuit
de ouders geweest?.

Actiepunten:

- Huidig schooljaar - 1e notulen staan erop. alle notulen moeten er op van 2021- Manasse
- Oekraïne - Jitske



- Verkiezing nieuw MR lid - Samantha en Jitske
- Meetlintjes lezen groep 3 - Patricia


