
 
 Datum | tijd 15 september 2021 19.30-20.30 
Vergadering geopend door Eric  

 
 

Aanwezig 

Deelnemerslijst:  Kimberley Neve (KN), Merel Tijink (MT), Suzan van Enk (SE) PMR 

 Eric van IJmeren (EIJ), Gerco van Oene (GO), Nelly Tromp (NT) OMR 

 Natasja van Wijngaarden (NW) Locatieleider 

Verhinderd:  PMR 

  OMR 

 - Locatieleider 

Opening en agenda 

• EIJ opent de vergadering.  
• GO verzoekt als vast agendapunt op te nemen: Actieplan 2021-2023 / resultaten NPO-gelden 
• Notulen van de vorige vergadering (11 november 2021) zijn rondgestuurd per mail en worden 

goedgekeurd.  
•  

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen 

• Er zijn geen ingekomen stukken 

Mededelingen GMR 

• Er is nog geen nieuwe GMR bijeenkomst geweest. Maandag 17 januari vindt de uitgestelde 
vergadering over de bagroting plaats. Deze is nog niet met de GMR gedeeld. 

Mededelingen OR 

•  EIJ: OR geeft aan dat het lastig is om activiteiten te plannen (wegens nieuwe corona adviezen). 
• Wel een draaiboek maken voor de activiteiten. Als zaken niet kunnen, kan teruggegrepen worden 

op 2020 

Mededelingen locatieleider 
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Actieplan 2021-2023 / resultaten NPO-gelden 

• Nieuwe digiborden zijn geinstalleerd. Laatste 2 in volgend shooljaar 
• Begrijpendlezen: methode. 1 jarige opleiding voor team. Ook anderstalig. 
• Rekenen: de nadruk op volgend schooljaar 
• Nieuw plein en orthotheek. Wordt geinventariseerd. 
• School in beeld: groeidoelstelling en bekendheid en ouderbetrokkenheid. PR, social media, Parro. 
• Sociaal-emotioneel: ook visie in relatie tot PBS. 

Overige agendapunten  

• Werving Nieuwe MR-leden 
Er hebben zich 3 ouders aangemeld. Mieneke en Sarah zijn aanwezig. Met Monique wordt nog 
contact gelegd 

• Ouderbetrokkenheid 
Veel respons op de uitvraag. Er ligt een taak voor het team om de ouders actief te betrekken. 
Inloopavond is wegens corona uitgesteld. Belangrijk om daarover wel te communiceren.  

• Verkeersveiligheid  
Mail verstuurd naar gemeente, politie en VVN, bestuurder en school Willem van Oranje vanuit 
NW. Alle partijen gereageerd. Vanuit Gemeente Kampen alle partijen aan tafel. Afspraak volgt. 
Training brigadiers is inmiddels geweest. Ouders groep 8 tijdens de oudergesprekken nog eens 
actief vragen.  

• Corona regels  
Er is per 6 november nog niks gewijzigd.  Wachten is op concrete maatregelen 12 november. Pas 
communicatie naar ouders als zaken concreet zijn. Groep 7 is een dag naar huis gestuurd, hierop 
geen negatieve reacties ontvangen.  

•  
 

Rondvraag 

•  Er zijn geen vragen voor de rondvraag 

 

De volgende MR vergadering vindt plaats op:   dinsdag 14 december 2021 19.30u  
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Actie- en besluitenlijst 2021/2022 

 Wat? Wie? Planning 

    

 BESLUITEN:   

1.    

2.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ACTIES:   

1. Actief werven nieuwe MR leden / nieuwsbrief allen  

2. Actief werven OR leden / nieuwsbrief Allen / NW  

3. Voorstel n.a.v. versoepeling coronaregels Team / NW  

4. Concept nieuwsbrief MR, o.a. ouderbetrokkenheid GO  

5. Aanschrijven ouders / instanties m.b.t. verkeerssituatie 
Bedenken van ludieke actie 

NW  

6. Voorstel ouderbijdrage 2021/2022 NW (OR)  

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

    

    

 

 


