Aan/afwezigen
Naam

Geleding / functie

Aanwezig

Cora Verhoeven

Personeelsgeleding, notulist

X

Kim Peters

Personeelsgeleding

X

Manon Peters

Personeelsgeleding

X

Hanny Duighuisen

Personeelsgeleding

X

Gerco Kouwenberg

Oudergeleding

X

Mechteld van Benthem

Oudergeleding

X

Monica Zwartjes

Oudergeleding

X

Shaghayegh Abghari

Oudergeleding

X

Brenda van Zuidam

Oudergeleding

X

Carina Coenen

Directie

X

Hanneke, Lisette, Vivian, Elly,
Michael

Ouderraad

Afwezig

Personeel

Tim van Haren

1.Opening
Gerco opent de vergadering en heet allen van harte welkom, leden van de ouderraad en
Tim vanuit personeel zijn aanwezig bij punt 2 van deze vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
2a.Ouderparticipatie
De leden van de Ouderraad geven aan dat het steeds moeilijker is om nieuwe leden te
vinden voor de OR. Het wordt daardoor lastig om alle activiteiten die gepland staan te
kunnen blijven organiseren. We spreken hier met elkaar over.
Afspraken: leerkrachten benaderen ouders persoonlijk als er hulp nodig is.

Carina en OR buigen zich over het maken van een wervend
filmpje, succes in het verleden heeft aangetoond dat dit een
goed middel is om veel ouders te bereiken.

De OR organiseert in november een avond voor alle werkgroepen en klassenouders.
2b. Financiële situatie Ouderraad
De vrijwillige ouderbijdrage wordt door 75-80% van de ouders betaald. Dit is niet voldoende
om alle activiteiten te kunnen bekostigen. We bespreken mogelijkheden om de financiële
situatie te verbeteren, zoals sponsoring door bedrijven of het houden van een sponsorloop.
Vanuit de Buizerd is een bericht aan alle Ouderraden gestuurd over dit probleem. Cora zal
dit inbrengen in de GMR.
Aansluitend op dit punt gaat de MR zich beraden of het dan nog wel passend is jaarlijks geld
uit te geven voor een afsluitend etentje met de MR. Dit laatste punt komt terug op de
agenda.
3. Notulen vergaderingen d.d. 6-9-2022
In het vervolg opnemen als er besluiten worden genomen en iets wordt vastgesteld.
Jaarplan is vastgesteld in de vergadering van 6-9-2022.
Jaarverslag: Gerco past twee punten aan en plaatst dit daarna op de site, vastgesteld 6-92022
De notulen worden vastgesteld en op de site geplaatst.
Actiepunt Manon: Bij Roy aangeven dat de namen van MR oudergeleding op de site
aangepast worden.
4. Informatie vanuit de directie
De invulling van de vacature voor de vakleerkracht gym is bijna afgerond.
5. Kans en Kleur draaiboek Covid
Ter informatie.
6. Rondvraag
Brenda: De agenda van de MR vergadering dient vooraf op de site gedeeld te worden.
De activiteiten agenda/jaarplanning met vaste punten meenemen in de planning van de
MR vergaderingen.
Cora: In de vergaderplanning van de MR zit veel verschil in het aantal weken tussen de
vergaderingen, is 10-1-2023 wel een handig moment om al te vergaderen? Voorlopig blijft de
planning zo staan.
7. Sluiting
Gerco sluit de vergadering om 21.15u.

Planning bijeenkomsten schooljaar 2022-2023
Datum
29-11-2022
10-01-2023
28-03-2023
16-05-2023

Bijeenkomst
MR vergadering
MR vergadering
MR vergadering
MR vergadering

Tijd
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00

Notulen
Manon
Kim
Monica
Brenda

27-06-2023

MR vergadering

19.30-21.00

Mechteld

