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Creatief in denken en doen!                                                            
 

Notulen MR-vergadering                      
 
Datum:        17-03-2021 
Aanvang :     19:30 uur 
Locatie :        Online 
 
Aanwezig:   
Oudergeleding: Yana da Silva Arts (voorzitter), Michel Sterenborg, Marieke van Veen, Ilona  

Hottentot  
Personeelsgeleding:  Irene Jongejans, Marjolein Hilferink, Annemieke Roos en Maaike Ouwehand 

Namens bevoegd gezag: Annemiek van Duinen 

 

Met bevoegd gezag:  

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering.  
 

2. Mededelingen  

• Mr-app:  
Niet iedereen zit in de MR-app. De ouders blijven in de MR-app, de communicatie 
verloopt verder via de mail.  

• Q&A: 
Ilona en Yana zouden dit oppakken maar dit is nog niet gebeurd. Ilona en Yana 
prikken een dag om dit uit te werken. 

• Verkeerssituatie:  
Het valt op dat er veel auto’s parkeren die hier niet mogen parkeren. Er is vanuit 
school actie op en vanuit de gemeente. Vanuit school worden mensen 
aangesproken, brieven onder de ruiten gedaan. Vanuit de gemeente wordt 
handhaving ingezet. 

• Activiteitencommissie:  
Er moet een foto worden gemaakt van deze commissie. Ryanne en Maartje zit vanuit 
het team in, de namen van de ouders worden nog even opgezocht. 

• Jaarverslag:  
Michel heeft het jaarverslag gemaakt. Deze is kort en bondig.  

• Corona en culturele activiteiten 
De drumsessie is een goed voorbeeld hiervan. Evenals het zingen voor Oekraïne.  
Maartje is bezig met het rooster voor de weeksluitingen. In het MT wordt besloten of 
er ouders bij mogen.  

• Handzeep 
Robin heeft, naar aanleiding van een oudermail, de afgelopen week onderzoek 
gedaan naar lichamelijke klachten bij leerlingen. Het vermoeden was de handzeep 
maar de lucht wordt ook inmiddels gemeten. Robin koppelt dit terug. 

  



2022-03-17 notulen MR vergadering   2 

 

3. Resultaten M-toetsen: 
Presentatie door Annemieke over de trendanalyse midden-toetsen van Cito.  
We zien op taalgebied een wat dalende trend waar het team de komende tijd verder mee aan 
de slag gaat.  
Wat is de verhouding met de NPO-gelden en de nu dalende trend op taalgebied? Annemiek 
legt uit dat de resultaten tijdens de vorige periode beter waren, mede omdat leerlingen 
thuisonderwijs 1-op-1 hebben gekregen destijds. Daarnaast zijn de voorgaande toetsen iets 
later gemaakt. Op dit moment worden de leerlingen die eventuele achterstanden door 
Corona hebben opgelopen nog altijd goed begeleid door extra ondersteuning, bekostigd 
vanuit deze NPO-gelden. Desalniettemin is er werk aan de winkel.  
Irene vult aan dat vorig jaar tijdens Corona thuis veel meer werd gelezen door ouders. Dit jaar 
lijkt dit minder. We zouden meer hulp van ouders kunnen gebruiken bij het leesproces.  
Vanuit de oudergeleding van de MR komen de volgende ideeën:  
Wellicht ouders meer informeren over bijvoorbeeld de bibliotheekbezoeken. Of ouders mee 
laten lezen in de klas met een groepje ouders.   
 

4. Resultaten tevredenheidsonderzoek:  
Presentatie door Maaike over het tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerkrachten en 
leerlingen. Yana en Marieke herkennen de punten van verbetering of juist de kracht van et 
Buut en dit sluit aan bij wat zij op het schoolplein horen. Daarnaast geven zij complimenten 
dat verbeterpunten direct worden opgepakt door het team, bijvoorbeeld de nieuwsbrief. 
Ook wordt er opgemerkt dat nu activiteiten weer mogen dit direct wordt opgepakt door het 
team, complimenten.  
 

5. Schoolplein / subsidie  (15min): 
Met Robin is er gesproken over het schoolplein omdat er een e-mail was binnengekomen 
vanuit een ouder over een subsidie vanuit de gemeente voor groene schoolpleinen. Er waren 
vragen vanuit ouders hoe het schoolplein eruit zou komen te zien, de laatste nieuwsbrief 
heeft hier goed bij geholpen. 
Kunnen wij als MR niet alvast wat dingen uitvoeren? Er staat een team met ouders klaar om 
de twee groenvakken bijvoorbeeld op te knappen.  
Annemiek licht kort toe dat het speeldek inderdaad zeer lang gaat duren, net als  
speeltoestellen. Maar we zijn erg blij dat er een team van ouders is die nu het schoolplein 
willen oppakken. 
Michel verstuurt de mail over de subsidie vanuit de gemeente door naar Annemiek en Robin. 
De MR kan zelf deze groensubsidie organiseren. Dit heeft de MR van de Westerkim gedaan.  
Maaike gaf aan dat er van de activiteitengelden wat op € 1500,-,  € 800,- op is gegaan aan de 
trommelworkshop dus daar zouden we wellicht overig geld voor de speelplekken voor kunnen 
gebruiken. 
Annemiek gaf aan dat ze geen overzicht had in de schoolbegroting maar er duidelijk wel 
ruimte was om wat geld voor te schieten . Christine de Jong van huisvesting Zaan Primair, 
Robin en Marieke maken een afspraak om te onderzoeken wat mag en kan.  
 

6. Rondvraag: 
Geen. 

Agendapunten volgende vergadering Door 

Q&A  

Schoolpleinplan  

 

Actiepunten  

Q&A Ilona en Yana 

Schoolpleinplan Marieke en Robin  
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Volgende MR vergadering: 
 9 mei 2022 
28 juni 2022 


