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1. Opening. 
Deze vergadering is helaas digitaal. Het advies is om waar mogelijk in het onderwijs thuis te werken. 
 
2. Actielijst september 2021. 
Ouders hebben de notulen 20-09-2021 niet ontvangen. Yvonne stuurt de notulen alsnog door naar 
de oudergeleding. 
 
3. Ingekomen post. 
Er is geen ingekomen post. 
 
4. Mededelingen. 
Er zijn geen mededelingen. 
 
5. Ouderbetrokkenheid. 
Brainstorm: Hoe kunnen we de ouder- en teambetrokkenheid vergroten richting MR en andersom?  
Wat is het doel? Belangrijk om laagdrempelig te zijn. Hoe gaan we dit wegzetten? Er komen al veel 
berichten binnen via Social Schools. Willen we informatie verschaffen? Of juist een dialoog?  
Misschien kunnen we het concreet aan 1 onderwerp ophangen (bijv. andere schooltijden).  
 
Oudergeleding is blij dat ze betrokken worden bij de genomen stappen rondom Corona. Zo kunnen 
ze ook hun achterban erbij blijven betrekken. Kim heeft de mailwisseling rondom Corona gemist. 
Yvonne stuurt deze mail ter informatie nog even door. 
 
6. Verkeersveiligheid rondom de school. 
Doordat de neveninstroom andere schooltijden heeft, komen de taxi’s op een ander tijdstip. 
Hierdoor is er meer overzicht en ruimte om te parkeren. Ouders geven aan dat het fijn is om te 
kunnen verzamelen op het schoolplein. Er is hier genoeg ruimte. Dit moeten we blijven stimuleren.  
Als de poorten op het plein wagenwijd open staan, zorgt dit voor goede doorstroom. Er rijden weinig 
auto’s de straat in. In de toekomst gaan we een ‘kiss and ride zone’ hanteren.  
De ventweg is momenteel afgesloten. Heeft dit invloed? Misschien hebben de nieuwe schooltijden 
invloed. Daphne geeft aan dat het herhaaldelijk is benoemd. Ook heeft Gerard vorig schooljaar 
ouders actief aangesproken. 
Voor de toekomst (richting MFA) vooraf goed analyseren waar de toestroom van ouders/kinderen 
vandaan komt. Denise wil vanuit haar expertise meedenken om dit te analyseren. Het is belangrijk 
om dit goed weg te kunnen zetten. Daphne geeft aan dat het op dit moment nog niet concreet 
besproken is. 
 
7. Communicatieplan MR 
Yvonne heeft enkele voorbeeldplannen doorgestuurd.  
Wanneer moet je de MR benaderen? 
Hoe gaan we dit wegzetten?  
We kunnen een filmpje maken waarin de MR zich voorstelt. Er is veel informatie vanuit de MR te 
vinden. Maar mogelijk weten niet alle mensen dat. Een filmpje spreekt wat meer dan een Word 



document. Een infographic (beeldplaatje) zou ook een optie zijn. Deze kunnen we dan op de website 
plaatsen. Kiet en Denise gaan een idee verder uitwerken. Ook benader Kiet Dick voor filmideeën.  
 
Directie probeert de juiste lijnen te volgen. Soms moet er door tijdsdruk snel een beslissing komen 
(daadkrachtig leiderschap). Yvonne stuurt een document door waarin de advies- en 
instemmingsrechter van de (P)MR staan beschreven. 
 
8. Begroting 2022: stand van zaken. 
Er is flink budget vrijgekomen voor het interieur. Het huidige meubilair is afgeschreven. Ook is een 
groot deel weggezet in de doelen van het NPO-plan. Daphne en Chris hebben bij het maken van de 
begroting ondersteuning gehad van een financiële expert vanuit KempenKind.  
Het NPO-plan wordt nog besproken in de SR.  
De begroting moet deze maand worden ingediend. Hoe kan de MR met deze deadline nog 
instemmen? Daphne gaat dit overleggen met Chris en komt met een voorstel. Wellicht wordt er voor 
een digitale manier gekozen. 
 
Is het een optie om in te stemmen met handtekeningen op papier? (formeel). De MR leden vinden 
het belangrijk dat we open en eerlijk kunnen blijven communiceren. Daphne wil graag transparant 
zijn. Ze geeft aan geen moeite te hebben met een officiëlere manier. Heeft de MR instemming of 
adviesrecht? Het gaat om een meerjarenbegroting. Yvonne kijkt dit nog even na.  
 
9. NPO-begroting. 
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de SR vergadering van 23-11-2021. 
 
10. Rondvraag. 
-Toine: Het NPO kleurenschema heeft hem persoonlijk geïnspireerd.  
-Denise: Is het mogelijk om het afpelsysteem rondom vervangingen op het Palet nog eens onder de 
aandacht van ouders te brengen? Hoe loopt het op dit moment? Daphne geeft aan dat de 
vervangingen meestal intern opgelost kunnen worden. Ze is trots op de flexibiliteit van haar team. 
-Marianne: ik ben zoekende in de rol van MR en SR. We zijn met veel mensen. Het moet constructief 
blijven. Doel SR: informeren en ophalen van meningen/ signalen. Er valt nog winst te behalen. We 
willen het zeker een kans geven. 
 
Actielijst 

actiepunt wie wanneer 
Notulen 20-09-2021 doorsturen Yvonne uiterlijk 26 november 
Mail corona doorsturen naar Kim Yvonne uiterlijk 26 november 
In de Paletberichten opnemen: ouders 
stimuleren komst op schoolplein 

Daphne 26 november 

Meedenken verkeersveiligheid rondom MFA Daphne/Denise  
Doorsturen document advies- en 
instemmingsrechten MR-en volgens WMS 

Yvonne uiterlijk 26 november 

Bekijken document advies- en 
instemmingsrechten MR-en volgens WMS 

allen december/januari 

Uitwerken infographic communicatie MR Kiet/Denise december/januari 
(digitaal) Toelichten begroting Daphne/Chris korte termijn 
Nakijken instemings- of adviesrechter op 
begroting 

Yvonne uiterlijk 26 november 

afpelsysteem vervangingen onder de 
aandacht brengen bij ouders 

Daphne korte termijn 

 


