
 
 

 
 

Notulen MR-vergadering 28-11-2022 

 

Aanwezig: Maya de Jong, Gizelinde van der Zee, Magda Hogenboom, Cindy Peters, 

Malou Kroezen, Reika Heij en Elise Huibrechtse 

Notulist: Maya de Jong 

 

Welkom en vaststellen agenda  

Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. 

 

Teamzaken - Activiteiten kalender 

Malou heeft een MR-activiteiten kalender opgesteld. Er zijn geen toevoegingen, dus 

Malou zal de kalender afmaken en doorsturen, zodat deze op de website geplaatst kan 

worden. Op deze manier kunnen ouders zien wanneer en welke punten er tijdens een 

MR-vergadering besproken worden. 

 

Zaken te bespreken met de directeur  

• Over de nieuwbouw is op dit moment geen nieuwe informatie. Er zijn nog twee 

beoogde locaties voor het IKC: de Valweg en de locatie Vrouwe Machteldweg. 

• Gizelinde heeft een brief opgesteld voor het schoonmaakbedrijf, omdat we niet 

tevreden zijn over de schoonmaak. De schoonmaakster doet haar best, maar 

komt niet uit met het aantal uren dat ze krijgt voor het schoonmaken van de 

gehele school. Ondanks dat de brief nog niet verzonden is heeft Elise contact 

gehad met het schoonmaakbedrijf. Er is nu een vaste schoonmaakster die goed 

werkt, maar ze krijgt het afgesproken werk niet gedaan in de uren die ervoor 

staan. De brief zal door Gizelinde verzonden worden naar CSU en Anculus.  

• Elise geeft aan dat de subsidie ‘Verbeteren van de basisvaardigheden’ is 

toegekend. Elise gaat hiervoor een plan uitwerken en aangeven welke 

interventies ingezet gaan worden.   

 

Ingekomen post. 

Er is geen ingekomen post 

 

  



 
 

 

Ingebrachte punten ouders - Naar het bos in het tekenseizoen  

Reika kreeg van een aantal ouders te horen dat ze niet zo blij waren dat de klassen 

geregeld natuuronderwijs krijgen in het bos. Dit i.v.m. de teken die daar zijn en een 

risico vormen voor de leerlingen. 

Dit is besproken met de MR en de MR is tot een aantal oplossingen gekomen. Niet naar 

het bos gaan is geen optie. Het tekenseizoen is immers bijna het gehele jaar. 

Reika gaat navraag doen bij de huisarts hoe het beste te controleren op teken na 

bezoek van bos en te letten op welke symptomen. Dit kunnen leerkrachten dan delen 

met ouders via Social Schools.  

Wanneer een bezoek aan het bos gemaakt wordt zal dit aangegeven worden door de 

leerkrachten, zodat ouders er rekening mee kunnen houden qua kleding.  

 

Regioraad 

• Gelijke kansen update regioraad 

Op enkele scholen binnen EduMare hebben ouders moeite met het betalen van 

de vrijwillige ouderbijdrage. Enkele scholen hebben deze bijdrage dan ook 

afgeschaft, met als gevolg dat deze scholen geen uitstapjes kunnen maken. Dit 

is niet goed voor de kansengelijkheid tussen kinderen binnen Voorne aan Zee. 

Tijdens de regioraad wordt er navraag gedaan wat EduMare hiermee kan doen, 

aangezien er verwacht wordt dat de vrijwillige ouderbijdrage nog maar 2 jaar 

betaald hoeft te worden. 

Tijdens de MR-vergadering worden verschillende mogelijkheden besproken om 

deze scholen hierin te kunnen helpen. Deze punten worden meegenomen naar 

de GMR. 

• Binnen de regioraad zijn ze op zoek naar een voorzitter. 

• Ook zal er tijdens de regioraad verder besproken welke mogelijkheden er zijn 

om het lerarentekort op te vangen. Er wordt o.a. geïnvesteerd in vermeerdering 

van uren per leerkracht. Goede onderwijsassistenten worden gemotiveerd om de 

Pabo te gaan volgen.  

 

Datum volgende MR-vergadering                                                                                                                                        

Maandag 23 januari 2023 om 19.30 uur.  

 


