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Notulen MR vergadering donderdag 17 maart 2022 
Notulist: Mary  
Aanwezig: Renske, Irma, Mariette, Mary 
Afwezig: Yvonne 
Tijd: 14:00-15:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: 
1 Notulen vorige 

vergadering 
Goedgekeurd.  

2 Mededelingen / 
ingebrachte stukken 

Begroting Isob; doorgenomen. Positief punt: een lichte stijging 
van het aantal leerlingen binnen ISOB.  
Vereenvoudiging bekostiging scholen; is inderdaad 
overzichtelijker (want bv geen aparte berekening voor 
onderbouw/bovenbouw en geen leeftijdsdifferentiatie 
onderwijzend personeel) maar levert onder de streep minder 
budget op.  
Missie en visie VHS; Deze is volledig herschreven en wordt 
binnenkort o.a. op de website geplaatst.   

3 Formatie Nog niets over te melden. Had medio maart bekend moeten 
zijn. Agendapunt voor het volgend overleg.  

4 Schoolgids / infoboekje 
Groep 1 en 2 

Renske heeft de schoolgids opgefrist en up-to-date gemaakt. 
Plan is om jaarlijks alle ouders de gids aan het begin van het 
schooljaar te mailen.  
Voor nieuwe ouders van groep 1 en 2, hebben Lianne en Jessy 
een speciaal infoboekje geschreven met specifieke informatie 
voor de ouders van kleuters.  

5 Schoolontwikkelplan: 
stand van zaken 

Niet alle punten uit het schoolontwikkelplan konden dit jaar 
worden opgepakt door Corona / wisselen van het team. 
Sommige zaken lopen wel, andere worden volgend schooljaar 
opgepakt (zoals een nieuwe rekenmethode).  

6 Dorpshuis Het beheer van de dorpshuisfunctie van onze school gaat 
overgedragen worden van de Stichting Dorpshuis naar de OR. 
Facturatie zal dan niet meer verlopen via de stichting, maar 
via ISOB.  

7 Oudergesprekken Het was dit jaar verwarrend hoe in te schrijven voor de 
oudergesprekken. Binnen de MR hebben we besloten dat via 
de app het handigste zou zijn, maar dit moet dan wel technisch 
mogelijk zijn. Irma gaat met Wilma bespreken hoe dit 
technisch valt in te regelen.  .  

8 NL Doet NL Doet kon vorige week zaterdag niet doorgaan. Wegens 
Corona waren er erg veel afmeldingen. Nieuwe datum: vrijdag 
25 maart 13.00u -15.00u. Mary zal een stukje schrijven voor 
de ouders.   

9 Promotie Renske zal contact opnemen met de Uitkomst voor onze 
uitgestelde NL Doet actie.   

10 Rondvraag Mary vraagt of de schoolfotograaf al is ingeboekt. Dit is 
inderdaad het geval. Mary geeft aan dat als de foto’s via school 
worden gedistribueerd, dit de ouders verzendkosten scheelt.  
 



 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Mary vraagt tevens of we het stembureau weer in onze school 
willen hebben. Wegens Corona is deze naar de voetbalkantine 
gegaan. De MR acht het wenselijk dat het stembureau weer op 
school komt. Op deze manier houd je het dorp betrokken bij 
de school en het heeft educatieve waarde voor de leerlingen. 
Mary gaat bij Johan Bloothoofd (voorzitter van de 
sportvereniging) navragen bij wie van de gemeente we 
moeten zijn om dit te regelen.  
 
En nog een vraag van Mary: kunnen wij als VHS iets betekenen 
voor de kinderen uit Oekraïne die nu in de Rijpereilanden 
verblijven? Mary heeft daar geïnformeerd en Lucy (was bij de 
receptie) gaf aan dat ze zitten te springen om initiatieven van 
scholen om de kinderen wat afleiding te bezorgen. Via de 
gemeente loopt het volgens haar allemaal erg stroef. De MR 
was enthousiast over dit idee. Renske gaat met het team 
bespreken of we iets kunnen met onze school (moet uiteraard 
wel een haalbare kaart zijn).  

 
 
 

 
 
 

 


