
 
 

 
 
 
Notulen MR vergadering 21-09-2021 
 
Aanwezig:  Bart Kroon, Femke Wenting, Stans Jetten, Ron van de Goor. 
 
Notulist: Bart Kroon 
 
Agenda: 

Mededelingen 

 

1. Eerste indruk nieuwe schoolgebouw en start schooljaar 

2. trendanalyse 

3. Statuut en regelement doorlopen 

4. Begroting opstellen 

5. Activiteitenplan opstellen 

6. Rondvraag 

 

 

1. Eerste indruk nieuwe schoolgebouw en start schooljaar 

 We zijn gestart met een rondleiding door het hele gebouw. Er zijn nog wel wat afwerk 

 punten in het gebouw. Er is en groot verschil in de klas lokalen van de drie scholen qua 

 indeling , opruimen en de kapstokken.  

 Opmerking en punten vanuit ouders die gehoord zijn: 

 - Bewaakte fietsenstalling is er nu eigenlijk niet. Fietsen staan voor het grijpen langs het 

 fietspad achter die hoge muur. 

 - Geen echte ingang maar een zijdeur. Jammer, je mag wel zien dat daar Stella Nova zit.  

 - Wel een mooi gebouw en kleuren mooi en rustig. 

 De ingang wordt nog verder aangekleed met wat meer persoonlijke dingen van Stella Nova. 

 

2. Trendanalyse 

 We gebruiken deze nu puur om te kijken waar we staan en waaraan gewerkt moet worden/
 waar de hiaten liggen. Het is geen maatstaaf van onze huidige niveau ivm de coronaperiode. 

 Natuurlijk zitten wij met kleine groepen en ook het “coronajaar” heeft niet geholpen, maar 
 als we over het algemeen naar de resultaten kijken is het zeker niet zorgwekkend en kunnen 



 
 
 we tevreden zijn met hoe onze leerlingen het thuiswerken hebben opgepakt. Wel zijn de 
 onderlinge verschillen tussen leerlingen groter geworden. 

 Op het rekenen is de vorige keer ingezet en nu is het begrijpend lezen een punt waar aan 
 gewerkt moet worden.   

 In een aantal groepen zitten meer NT2’ers dit die je ook terug in de resultaten van het lezen.  

 

3. Statuut en regelement doorlopen 

 Uitnodiging aan Isabel om aan te sluiten bij de vergadering staat nog steeds. Deze leggen we 

 niet vast. Zij kan aangeven wanneer ze wil aansluiten. Misschien is het goed dat ze 

 aansluiten na de vergadering ouderbetrokkenheid met de ouders die hebben aangeven 

 mee te willen denken. Dan kan ze ons informeren wat daar is uitgekomen. 

  

 Vorige vergadering hadden we al vastgelegd dat de OR ook 2 vergadering aansluit. In de 

 bijeenkomst 2 en 5. 

 - Punt voor de vergadering is het Schoolgeld en onder wie zijn verantwoording dit gaat 

  vallen. Stichting Leergeld vergoedt de vrijwillige ouderbijdrage namelijk niet meer. 

  Stukje uit de laatste notulen:  

  Stichting leergeld stopt met het bijdragen aan het “schoolgeld cq ouderbijdrage” 

  Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen konden voorheen bij 

 stichting leergeld terecht. Het gaat erom dat kinderen niet buitengesloten worden. 

  Nu is het een vrijwillige bijdrage dus dan zegt stichting leergeld waarom moeten we 

 dit dan vergoeden als het vrijwillig is. 

  De OR heeft nu Henk Nieborg om advies gevraagd wat hiermee te doen. Martine en 

 Riekje hebben contact met Henk. 

  - Nog een punt hoe ziet hun voorlopige planning eruit qua activiteiten voor het  

  komende school jaar  

 

4. Begroting opstellen 
We nemen door wat we nodig hebben aan budget voor dit jaar. 

 Ook kijken wat we vanuit de MR kunnen doen voor het nieuwe schooljaar/gebouw. 

  

 Op dit moment hebben we geen ondersteuning nodig van Henk. 

 Misschien in de toekomst als er behoefte is aan scholing of mbt tot het samenwerken met 

ander MR’en dat we Henk nog kunnen inschakelen. 

 

 Kosten voor het etentje en eventueel (indien toestemming vanuit MT) een presentje aan alle 

klassen meenemen in het budget. 

 

  



 
 

5. Activiteitenplan opstellen 
 Dit punten valt samen met punt 3, hierin is het activiteitenplan opgenomen. 

 

6. Rondvraag 

 Ron geeft aan dat het een goed plan zou zijn dat we al nieuwe MR leden gaan werven. 

 Bart stopt na een jaar en daarna Ron. Het vinden van nieuwe MR leden is niet gemakkelijk. 

 In de aankomende nieuwsbrief alvast een stukje schrijven hiervoor en dan bij de volgende 

nieuwsbrief een vacature plaatsen. Stans zal dit in de nieuwsbrief plaatsen. 

 

 Moeten de verschillende MR’en van de scholen bij elkaar komen? 

 Wij zien hier op dit moment geen toegevoegde waarde in. 

 Het is logischer als de OR van de diverse scholen bij elkaar komen om de activiteiten door te 

neme waarbij het school gebouw en plein nodig is ( sinterklaas , kerst en andere vieringen ) 

 

 De website moet nog in de lucht. Het is jammer dat het nog niet is geregeld. 

 Als je nog googelt op Stella Nova kom je niet uit bij onze school. Als je door zoekt kom je via 

Facebook wel terecht bij ons. 

  

Nieuwe data voor de vergaderingen: 

1. Dinsdag 21 September 2021 start 19:00 tot 20:30  

2. Dinsdag 9 November 2021 start 19:00 tot 20:30 

3. Dinsdag 11 Januari 2022 start 19:00 tot 20:30 

4. Dinsdag 15 Maart 2022  start 19:00 tot 20:30 

5. Dinsdag 17 Mei 2022  start 19:00 tot 20:30 

6. Dinsdag 5 Juli 2022  start 19:00 tot 20:30 


