
Notulen  2 MR OBS Brandevoort 
  
 

 

Vergadering nr.   MR 2 

Datum  12 december  

Tijd  
19.30 Opening 
20.30 Joris sluit aan 

Locatie  
OBS Brandevoort hoofdlocatie 
Lokaal ingrid ivm digibord 

Notulist: 
Sandra  

Aanwezig: 
Pleun, ingrid, sandra vt, bregje, 
hajer via teams, Joris.  

Opening: voorstelrondje i.v.m. nieuwe ouders.  Kirsten en Chantal 

hebben zich aangemeld als toehoorder om kennis te maken / te 

bekijken of de MR hen ligt. 

 5 min 

Mededelingen:  

Geen  

 5 min 

Notulen vorige vergadering (zie bijlage) 

 

Ter vaststelling 5 min 

Jaarverslag, 

Pleun zorgt dat Lonneke ( administratie) het op de site zet.  

Secretariaat ( Bregje) stuurt de Agenda voor de vergadering per mail  

en de notulen van de vergadering daarvoor tegelijk naar Lonneke         

(administratiebrandevoort@obsh.nl) met het verzoek dit online te 

zetten op de schoolsite. 

Rooster van aftreden wordt ook bijgehouden door secretariaat, is nu 

bijgewerkt. Einde schooljaar verversen we weer.  

Joris sluit elke vergadering laatste uur aan als gast.  

 

Pleun  

Bregje.  

 

 

Bregje/ Hajer 

5 min 

Bespreekpunten zonder Joris: 
 Verwachtingen van de MR 

• Hoeveel invloed heef de MR? Beleid samen maken vanuit 
team en ouders. We willen meer zichtbaar worden voor 
ouders en team en makkelijk benaderbaar zijn. Dit willen 
we doen dmv een stuk in de nieuwsbrief en door poster op 
te hangen in de beide hallen van school. In het nieuw 
schooljaar zichtbaar zijn door tijdens informatie-avond een 
stand te bemannen.   

• Een taak van de MR is de stem van de ouder te vertalen 
en deze serieus te nemen/ ouder betrokkenheid stimuleren 
en ouders zich gehoord laten voelen door zaken op de 
juiste plek bespreekbaar te maken en dit terug te koppelen 
via nieuwsbrief o.a.  

• MR draagt bij aan het onder de aandacht brengen van 
actuele thema’s en ontwikkelingen op school.  
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• Binnen de MR werkgroepen formeren zodat we de taken 
kunnen verdelen en toch voldoende onderbouwd kunnen 
meedenken en besturen.  

• Het volgen van Cursus op MR gebied vergroot onze kennis 
zeker van nieuwe leden en houdt ons op de hoogte van de 
allerlaatste ontwikkelingen.  

• Het is van belang om ontwikkelingen altijd vanuit de 
verschillende invalshoeken te benaderen. Dus vanuit 
perspectief ouder, leerkracht, MT en het kind.  
.  

Loopt het mailadres? 

•  Ja met name nu nog reclame of mailing en aanmeldingen 
van aspirant ouders. 

•  Graag informatie verzamelen en op vergadering melden. 
Alleen bij dringende zaken via de MR-app communiceren.  
 

Verdeling werkgroepen  
 

• Dit doen we volgende vergadering 16 februari dan zijn we 
hopelijk compleet.  Dan presenteren we wat het is en adhd  

deze informatie maakt iedereen een keuze voor een 
werkgroep. 

 

• NPO-gelden presentatie door Ingrid en Hajer  
 

• Schoolplein stand van zaken door Joris  
 

• SOP presentatie door Berna 
 

 
Aangepaste activiteitenplan? 

- We hopen wat meer de diepte in te kunnen in de nieuwe 
samenstelling.  

- Leidraad wat er van je verwacht wordt en besproken wordt dat 
is een standaard document. Elke vergadering is openbaar 
tenzij iets vertrouwelijks wordt gedeeld. De bijlages zijn wel 
vertrouwelijk. Post MR maandblad is nu stopgezet mss wel 
goed om weer te herzien en deze  aanvragen bij VOO? Bregje 
zoekt dit uit.    Stand van zaken werving oudergeleding MR 

- Inmiddels 2 adspirant ouderleden chantal en kirsten laten 
weten of ze het graag willen via de mail aan secretariaat ( 
bregje en hajer).  

 

 

Pleun en Ingrid. 

Nieuwsbrief 

voorstelrondje.  

Bespreekpunten met Joris:  
MT presentatie geplande schoolontwikkeling school (zie bijlage) Een 

terugblik en een vooruitblik. Nieuwe ontwikkelingen zijn tijdens corona 

on hold gezet en doorgeschoven. Ondertussen zijn scholingen wel 

gewoon doorgegaan in coronatijd. SVIB (video interactie 

begeleiding)nieuwe leerkrachten krijgen dit traject altijd aangeboden. 

EDI groot speerpunt. (presenteren in de MR op de agenda zetten). 

visiedocument delen en gebruiken ook in de MR van  de 4 V’s. 

Vernieuwing, Verbinding, Vertrouwen en Verwachting. WO-concept, 

doorontwikkelen MijnRapportfolio, eigen OBSJournaal, spelend leren 

en ook KUVO( kunstzinnige vorming ) komt ter sprake.  

- Verkeersituatie  
- Fijn dat het onder de aandacht is gebracht in de nieuwsbrief.  
- Verkiezingen MR 

  



- Deze week uitsluitsel of de geïnteresseerde ouders zitting 
willen nemen in de MR 

- Traject schoolbegroting (Begroting zelf komt ter instemming in 
GMR) Toelichting: Dit komt ter informatie in de MR  Nu een 
andere manier van begroting maken namelijk per kalenderjaar 
en met 1 februari als teldatum leerlingaantal. Prognose op 
grond van deze twee pijlers. Vanuit bestuurskantoor komt een 
voorzet daarna met input van onze eigen school gaat het naar 
de gmr en die besluit. Voorheen ging alles wat je nodig had 
naar bovenschools stuk. Nu gaat kan dit stuk meegenomen 
worden naar volgend schooljaar van de eigen school. Let wel:  
sparen of potten mag niet! .  

- Nieuwe ouder werven in nieuwsbrief GMR. pakken Ingrid en 
Pleun op in stukje MR  

- Ontwikkelingen schoolplein 
- Renovatie plan schoolplein/ garage Het budget is vastgesteld 

in 2020 echter  nu is alles duurder geworden. Vanuit de 
vereniging van eigenaren is er nu een constructieve groep 
ontstaan. Wordt vervolgd.   

- Inspectie: komt in maart  naar bestuurskantoor daar worden 2 
scholen uitgekozen om te bezoeken, er is nog niet bekend 
welke scholen dit zijn.  

   

3. Terugkoppeling GMR + vragen aan GMR? 
Geen bijzonderheden momenteel verder staat alles in een mail 
nog om na te lezen.  
Weerstand vanuit de GMR beloning parttimers  als fulltimer 
inzetten waarbij probleem niet wordt opgelost namelijk de 
werkdruk. Vakantierooster komt volgende vergadering inclusief 
onze studiedagen van obs Brandevoort.  

 10 min 

Rondvraag: 

Geen punten.  

  

 

To do lijst:   

- Voorstellen, jouw stukje insturen met foto vóór 12 december naar 
Pleunvangenugten@obsh.nl            Pleun verzamelt dit en zet het in één document.  
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