
Notulen MR vergadering maandag 21 maart 2022 
 
Aanwezig 
Directie: Myra Keizer  
Oudergeleding: Vincent Bovelander, Annemieke Tasma, Mirjam Vrolijk  
Personeelsgeleding: Marjenne van Rijn, Diane Vierling en Joanne Venema 
  
1. Voorstellen Diane   
14 jaar werkzaam op de MM. Eerder al lid van de MR geweest.   
 
2. MR- / Algemene ouderavond   
Directie: OKL-gesprekken zijn anders gepland in het jaar. Omdat het belastend en dubbelop gevonden 
wordt was besloten om de MR-avond (oude stijl) te laten.   
Nu; nieuwe jas: MR-leden voorstellen, thema aanboren en een spreker ervoor uitnodigen. Nu is de 
speelzaal weer beschikbaar, bij te veel opkomst een locatie afhuren.    
MR: voorstellen en zichtbaar maken van de MR zien wij los van deze avond.   
Directie: goed om ergens in het jaar zichzelf te presenteren. Zal niet avondvullend zijn. Maar 
goed om te combineren met meer een inhoudelijke avond. De capaciteit vanuit school is daar 
wel, maar wij willen uitkijken voor het beroep doen op het team. De opzet was voorheen 
zorgde ervoor dat het team erg veel moest doen. Vandaar dat bedacht is een algemene 
ouderavond te organiseren waarbij de MR zich kan voorstellen.   
PMR: punten die leefden binnen de MR kunnen delen met de ouders. Met inhuur van derden 
die de workshops gaven.  
OMR: Externe spreker met een voorstelronde van de MR.  
 
Voorstel om de volgende vergadering hierop terugkomen.   
Sociale media is een item dat erg nodig aan bod moet komen.   
Actiepunten: Agendapunt maken. Forms aanmaken: waar willen ouders informatie over hebben.  
 
3. De verkeerssituatie rond de school   
Directie: voorstel; algemene actie vanuit de ouders organiseren i.s.m. VVN.   
OMR: een ouder heeft zich al opgegeven om met een hesje te gaan staan.   
Directie: actiedag en lus afsluiten. Doel: autovrij bij het brengen.   
Controle vanuit gemeente gebeurt met tien man tegelijk.   
OMR: actiedag helpt wellicht niet. Gemeente voor het blok zetten door de pers uit te nodigen.    
Actiepunten: Oproep aan ouders: meedenken met een actiedag. Marjenne en Vincent gaan 
dit oppakken.   
 
4. Actiepunten vorige vergadering 
Foto’s voor de website en Social Schools van de MR. (Directie zoekt ze op.) 
Uitleg vanuit OR over de kosten is gegeven. Iedereen gaat ermee akkoord.   
Het binnenlopen gaat nu beter, nu de deur op tijd open is.   
OMR: wil graag de rechten hebben om iedereen te kunnen berichten via Social Schools.  
Directie verwacht weerstand vanuit DHS.   
Nu niet mogelijk voor de OMR om in hun mail te komen. (PMR zoekt uit of dit kan.) 
Directie: in de nieuwsbrief de MR-vergaderingen aankondigen en attenderen op de notulen 
op de website.   
Bij de notulen erop letten dat er geen namen getoond worden. (Notulen worden omgezet 
naar PDF. PMR: past notulen aan en mailt door.) 



  
5. Gebruik social media door leerlingen en de rol van de school hierin.  
Gezondheids- en welzijnsbeleid. Directie licht toe.   
  
Directie: leerkrachten mogen niet aansluiten bij appgroepen van de klas of ouders. Het staat 
iedereen vrij uit die groepsappen te stappen. In de toekomst krijgt de school 
mediawijsheidslessen. Wanneer het teams betreft grijpt de school in.  
PMR: thuis geen teamsgebruik wanneer dit niet schoolgerelateerd is.   
PMR: document is gemaakt om een lijn te trekken in het gebruik van media binnen de school. 
Welke verantwoordelijkheden er zijn. Met de mogelijkheid om het te laten ondertekenen 
door ouders en kinderen zodat voor iedereen helder is.  
OMR: dit als speerpunt voor de ouderavond. Het is nodig om dit in elke klas met de kinderen 
af te spreken. 
Directie: Aansluitend op de DVS-afspraken, kunnen wij deze afspraken met ze maken.   
PMR: appgroepen zijn privé, niet de taak van de leerkracht.  
PMR: Mediawijsheidslessen kunnen dit ondervangen.   
Actiepunten: PMR: deelt document met MR en pakt dit samen met directie weer op.   
 
6. Beleid school omtrent schermgebruik in de klas, ook tijdens lunchpauze   
Directie: kleine pauze; voorlezen en grote pauze; jeugdjournaal. OMR: meerdere ouders 
horen dat er film gekeken wordt bij de beide pauzes.    
Nieuwsgierig naar de motivatie van het kiezen voor Snappet. Op de volgende vergadering.  
Actiepunten: PMR: koppelt terug naar directie; gewoontevorming  
 
7. Beleid rond huiswerk   
OR artikel 6 lid 2: het recht om het te bespreken.   
Doel van huiswerk? Wanneer er feedback gegeven wordt kan het nuttig zijn.   
PMR: moeilijk om per kind tijd te maken om het huiswerk op niveau aan te passen en dan ook 
te voorzien van feedback.   
Doel is om de kinderen voor te bereiden op de houding om na schooltijd te investeren in 
school. Dit is ter voorbereiding op de middelbare school.    
OMR: is het wetenschappelijk onderbouwd?  
Actiepunten: Kwaliteitskaart en gewoontevorming doorsturen naar MR. OMR: op zoek naar 
wetenschappelijk bewijs.   
 
8. Creatieve vakken   
Ter voorbereiding in beeld krijgen hoeveel uren school hierin steken moet en welke leerdoelen er zijn 
op het gebied van creatieve vakken. Op de volgende vergadering.  
Actiepunten: PMR: leerdoelen van creatieve vakken.  
 
9. Jaarplanning 
Ambitiegesprek met directie begin van het jaar.  
Activiteitenplan met een missie en visie.  
Jaarplanning met begroting per jaar vaststellen.   
Actiepunten: PMR: deelt oude MR-documenten. OMR: maakt opzet activiteitenplan en deelt 
deze voor de volgende vergadering.   
  
Extra vergadering 13 april.  



 
10. Wat verder ter tafel komt 
Mirjams mailwachtwoord wordt gewijzigd. 
Actiepunten: PMR gaat hier achteraan. OMR stuurt gegevens door via een appje.  
  
 


