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 agendapunt toelichting actiepunt 

1. Opening/welkom aan 
Jan Veenker 

Vraag over de toiletten in de oudbouw.  
De wc potten worden momenteel vernieuwd. Er 
staat een termijn van 40 jaar voor het vernieuwen 
van toiletten, tegels etc. De tegels zijn nu op een 
speciale manier schoongemaakt. Onze school 
bestaat 30 jaar. 
Systeem van OBO:  
2019 begonnen, planning werd gedaan d.m.v. een 
onderhoudsplanning. Deze planning gaat over in 
stand houden van zaken. Dit was niet geüpdatet. 
Er is een schouw gehouden met een 
gedetailleerde planning. 
Laatste schouw was van de verwarmingsketels. 
Hier moest er op de Wingerd een vervangen 
worden. Nav van de schouw reserveren we geld. 
De afgelopen jaren waren de panden 
onvoldoende in beeld. Nu is er een planning met 
daarvoor een begroting. 
Wat echt nodig is wordt wel gedaan. De kachel 
moest wel vanwege de veiligheid. 

 



85% van het geld gaat naar de leerkrachten. De 
rest naar leermiddelen en onderhoud. 
 
De groei van de leerlingenaantallen. 
Is daar zorg over?  
 Aanvraag bij de gemeente voor extra lokalen is 
afgewezen. We hebben genoeg vierkante meters. 
Openbaar onderwijs mag geen kinderen weigeren 
als er te veel komen. 
Er mogen 40 kinderen in een klas volgens de wet. 
De angst van de ouders is dat je ten onder gaat 
aan het succes omdat het te vol wordt en je bijv. 
het gymlokaal al opoffert. 
Als je iets te vragen hebt, mag je altijd een bericht 
sturen naar jan Veenker of bellen. 
Jan.veenker@stichtingobo.nl 
0628866895 

2 Verslag directie 
 
 

• Een groep van het team gaat de Mont 
Ventoux beklimmen, tweede pinksterdag.  
Klimmen tegen MS. De rest van het team 
moedigt hun aan. Er wordt op 
verschillende manieren geld ingezameld. 

• Feestweek in mei. 
We gaan op maandag ergens naar toe. Maar naar 
waar dat is nog een verrassing. 
Dinsdag houden we het zomerfeest 
Woensdag; misschien een sponsorloop met als 
goede doel MS. 

• Inspirerende studiedag gehad over 
begrijpend lezen met de groepen 3-8. 

Onderbouw kreeg een cursus van het nieuwe 
leerlingvolgsysteem KIJK  
S 'Middags een workshop van kleine grote 
denkers: filosoferen op school. 

• Hoe zouden we zaken anders kunnen 
doen in de mr.? Hier had Karin met 
Babette in kleine setting over gesproken.  

Deze vraag wordt aan de mr leden gesteld. 
Mr is een beleidsorgaan. Wij mogen meedenken 
daarover. Soms wordt het te persoonlijk bijv. over 
een bepaalde leerkracht. Dit hoort bij een 
leerkracht of bij directie en niet in deze setting. 
Tenzij t iedereen aangaat. 
Babette: wij krijgen nooit input vanuit ouders. 
Andere school heeft een ouderpanel. Elke klas 2 
ouders die worden uitgenodigd om te komen 
discussiëren over een bepaald onderwerp. 
Welke onderwerpen zijn er de laatste jaren 
besproken? 
Bijv. continurooster was een goed onderwerp. Dat 
heeft ons iets gebracht. 
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Als er een onderwerp ter sprake komt moet dit 
door iemand voorbereid worden. 
Zaken wat eerder op de agenda zetten, zodat we 
erover mee kunnen denken. Bv jaarplanning, 
formatie. 
Vraag? Zijn wij goed zichtbaar voor de ouders? 
Mensen weten wel dat we er zijn, maar ze weten 
misschien niet dat de mr een klankbord is. 

• Marja louer gaat stoppen per 1-1-2023 
we moeten dit intern oplossen. Driva van 
groep 3 gaat naar de kleuters. Juf debbie 
komt terug na haar zwangerschapsverlof 
en gaat groep 3 draaien. 

Argumenten:  
- Driva heeft heel veel jaren 

kleuteronderwijs gedaan. Kijk en 
doelgericht werken daar heeft zij veel 
ervaring in.  

- Voor de continuïteit voor volgend jaar in 
de kleutergroepen. 

- Organisatorisch met de werkdagen. Judith 
was bereid een werkdag te ruilen, zodat 
Debbie aan haar gekoppeld kan worden 

 

3 Begroting en 
investeringsplan 

Dit komt volgende keer op de agenda. 
 

 

5 Aantal 
contactmomenten met 
ouders 

• Volgende keer bereidt iemand dit voor. 
Hoeveel contactmomenten en waarom? 

Het aantal, de momenten, tijd verruimen? Het 
tijdstip (nu november pas de eerste), moet alles in 
dezelfde week? Startgesprek?  
Is het van meerwaarde als het kind erbij zit tijdens 
het eerste gesprek? 
Voor 16-01 2023 dit in een bouwvergadering 
overleggen. Josje pakt dit op. 

• Karin gaat in het voorjaar een koffie 
ochtend plannen om ouders binnen te 
laten komen voor een open gesprek. 

• In het blaadje en Parro  een oproep over 
de mr. Mochten er punten zijn dan 
kunnen ouder die inbrengen. 

     Josje 
bereidt dit 
voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert en 
Lianne 
voeren dit 
uit. 

6 Het beleid over wel of 
niet afmaken van 
takenbladen 

Hier is de dalton coördinator over bezig. Dit 
onderwerp komt later aan bod. Ze is nu bezig met 
het in kaart brengen van hoe de inloop er in de 
verschillende klassen aan toe gaat. 

Leraren 
brengen dit 
in als er 
duidelijk 
over is. 

7  Sociale veiligheid Scol  behandelen we volgende keer. 
Sociale veiligheid wordt op 8 mei besproken. 
Hier van tevoren materiaal over opsturen zodat 
de mr dat kunt lezen. 

Input vanuit 
Nicole 

8 Leren leren Komt een andere keer terug  



9 Wat leeft er onder 
ouders? 

Verder geen vragen.  

10 Rondvraag met 
directie. 

Verder geen vragen. 
 

 

11 Vaststellen notulen  
27-09-2022 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

12 Verkeerseducatie De week over zichtbaar zijn in het verkeer is 
geweest in oktober. 

 

13 Verslag  GMR GMR.  
Mentoropleiders in de school van de PABO 
avans? 
  Jose is coördinator.  
Ze zijn een mentoren opleiding begonnen. Obo 
had ze verkeerd ingeschreven, en nu kunnen we 
niet meer aansluiten bij de cursus 

 

14 Rondvraag Waarom naar het bos in Hoeven? 
Lianne neemt dit mee naar de werkgroep bos. 

 

Sluiting 21.10 uur 

Volgende vergaderingen: 16 januari, 14 maart, 8 mei, 15 juni en 28 juni. 

 

Actiepunten en besluitenlijst 2022-2023 

Datum 
 

actielijst wie besluitenlijst 

altijd Verslagje maken over deze 
vergadering 

lianne/Robert  

8 mei Vergadering van 8 mei de 
formatie met de mr bekijken. 

  

Volgende 

keer 

Frequentie van de gesprekken en 
de gespreksmomenten 

  

Volgende 

keer 

Meedenken over de 

begroting/investeringen 

  

 

 

 


