
Notulen vergadering MR OBS Jules Verne, 28-09-2021 
 
19.00 reguliere vergadering 

 
20.30/21.00 definitieve stemming over de stukken (indien nodig) 
 
 
 
1. Welkom 
 
Anna is aangeschoven en Aly is er ook bij. Latifa is gestopt en Mendy is er deze keer niet bij.  
 
2. Opening 
 
Een welkomstwoord voor Anna. Martha geeft aan dat zij zelf nog even zal blijven totdat er een 
andere ouder aanschuift als MR lid.  
 
3. Notulen laatste vergadering? 
 
We openen de agenda van de vorige vergadering en lopen de punten even door om te kijken of 
we er nog iets over kunnen notuleren. We besluiten om vooruit te kijken en er verder niet op terug 
te komen. We hebben het nog wel even over de OR en de rekening waarop de ouderbijdrage 
gestort kan worden. De prinses Margriet heeft een afgeslankte vorm van een stichting. Dat was 
snel geregeld. Jessica neemt contact op met degene die erover gaat en dan kunnen wij gaan 
kijken of wij het ook in die vorm kunnen gaan doen. Anna gaat erachteraan.   
 
4. Info directie 
 
Er zijn nog twee zieke leerkrachten. Zij zijn nu aan het re-integreren.  Er is ook nog geen 
vakdocent gym. De leerkrachten geven nu zelf gym. Verder zijn we heel goed gestart. Lekker 
rustig met vaste leerkrachten. Ook fijn dat er weer ouders in de school mogen komen. De 
onderbouw is volop bezig met het nieuwe systeem. Iedereen is gemotiveerd en enthousiast. 
Boven is het al voor een groot deel ingeslepen. Het voordeel is dat we constant in een proces 
zitten en veel met elkaar overleggen. Sommige ouders in de onderbouw hadden nog vragen over 
hoe het nu gaat op school. Zij komen kijken op de meekijk dagen.  
 
5. Nieuwe MR leden? 
 
Mendy heeft een viertal ouders gesproken die eventueel wel bij de MR willen. Hoe gaan we het 
aanvliegen? We gaan drie ouders benaderen. De moeder van Simon uit groep 5, de moeder van 
Nihan uit groep 2 en de moeder van Amina uit groep 5. Noor vraagt aan ouders of ze nog steeds 
interesse hebben. Noor stuurt een mail naar alle MR leden wie er eventueel deel willen nemen. 
Martha is nog bij de vergaderingen totdat er een andere ouder aansluit.  
 

 

 

 

 



 

6. Data vergaderingen 

Dinsdagavond 2 november 

Donderdag 3 februari 

Donderdag 7 april 

Donderdag 19 mei 

Dinsdag 28 juni 

 

7. Kennis maken Ouderraad. 

 

Janna,(van Sky) Wendy (van Djoany) en Claudia (van Alicia) stellen zich voor. Angela (van Anna en 
Gonda) en Fardau (van Isabelle) waren er alleen online. De schoolreis en Sint en kerst staan op 
stapel.  

 

8. Vragen/mededelingen uit de MR 

Eerste periode nieuwe groepsindeling is goed bevallen. (Zie info directie.) 

Vertrek Tobias: hoe nu aandacht sociaal/emotionele ontwikkeling? 

Er zijn 10 trainingen judo les vanaf groep 4. Pauzesport is ingekocht. Er is personeelstekort. Dus 
voorlopig komen zij dus helaas niet. Er komt een rots en watertraining voor kinderen van 5,6,7,8. 
Wat niet onder de sociaal- emotionele ontwikkeling valt, maar wel plaats zal gaan vinden is de 
leertijduitbreiding op de maandag. Een uur per keer.  In groep 5/6/7/8 tot de krokusvakantie. Na 
de krokusvakantie is dit voor 4,5,6,7. Het kan alleen pas als de leerkrachten die re- integreren voor 
de helft beter zijn. Er komt op maandagmiddag een boven schoolse gedragsspecialist om samen 
met Eline te kijken naar het gedrag van de kinderen op de leerpleinen. Wat gaat er goed en wat 
kan er verbeterd worden? 

 
9. WVTTK 

 
Er is niemand die nog iets te vragen of in te brengen heeft. Einde vergadering. :-) 
 


