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Notulen MR vergadering School Noord 
 

Datum:  19-09-2022 Tijd: 19:30 – 21.50 uur  

 

Aanwezig:      M. Konings, M. van Doorn, M. Weging, S. Geerdink, C. Geerdink, A. Bekers, M. Eggink 
Afwezig:          M. Simmelink   

 

Voorzitter:      M. Konings  
Notulist:          M. van Doorn  
  
  
Datum volgende vergadering:  22 november 2022  

Agenda 

1. Opening 
2. Vastellen agenda 
3. Notulen vorige vergadering 
4. Ingekomen post en mededelingen. 
5. Project Noord (laatste stand van zaken)  
6. Groepsindeling schooljaar 22-23. Hoe gaat dit nu?  
7. Corona (sectorplan basisonderwijs)  
8. GMR 
9. Rondvraag  
10. Sluiting  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Voorstelronde: Maurien Eggink moeder van Loek uit groep 1 en dochter Fem (3).  

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 14 juni  

Geen vragen over de notulen.   
Notulen 21 april zijn goedgekeurd. 

http://www.tuxx.nl/


http://www.tuxx.nl/ 

Notulen – MR vergadering school Noord Pagina 2 van 4 
 

4. Ingekomen post en mededelingen 

Mail over MR cursus via GMR. Marcella zal Maurien en Marcella aanmelden. Verder info zal volgen.  

5. Project Noord laatste stand van zaken  

Overleg met de Tuinen van Geerdink hoe nu verder? Carmen en collega’s hebben een ronde over 
schoolpleinen in de regio gedaan, veel ideeën. Er zijn veel vragen over wat kan en mag er wel op het nieuwe 
schoolplein. Schoolplein in Gaanderen was de favoriet.  
Natuurlijk spelen is met name de wens 90 duizend euro is het budget, mooie kleine kosten wel een veelvoud 
hiervan 2,5 ton.  
Tobias van tuinen van Geerdink begeleidt ons erin, wat kan er met de kosten. Zou het budget omhoog kunnen. 
Met name natuurlijk spelen met hout enz is heel duur. Evt hergebruik enz. Alle opties worden nu onderzocht. 
Ook de kinderen worden gevraagd wat de ideeën zijn.  
 
Gerben van Heun gesproken door CvB. Aanbesteding is gedaan. Plan eind 2023 verhuizing.  

6. Groepsindeling schooljaar 2022 – 2023 Hoe gaat dit?  

Met name de groep 6/8 is specifiek. Hoe gaat dit?  
Sten groep 8, Monique groep 6 is voor 3 dagen in de week.  
Sten: Het is al gewend, het voelt als een combi 7/8. 3 dagen gesplitst, 2 dagen samen. 
Monique: voor het eerst geen eigen groep, groep 6 zjjn 8 kinderen.  
Groep 3 15 leerlingen.  
Heel fijn dat combinatiegroepen nu vaak gesplitst kunnen worden. Er kan nu echt worden gekeken wat de 
kinderen nodig vinden. Door de NPO gelden kan dit nu, maar dit valt mogelijk weg in 2023, dat zouden we echt 
gaan missen. Tot die tijd maken we er gebruik van.  
23 kinderen in groep 1/2. Toch al wel nieuwe aanmeldingen.  
 
Voorstel om foto’s van de leerkrachten op de site of in de nieuwsbrief te plaatsen.  
Dat is in het verleden ook wel geweest maar door privacy weer niet goed gegaan.  
 
Evaluatie informatiemiddag hoe is het ervaren door de ouders en leerkrachten?  
 
Mogelijk de tijd te kort  
Mogelijk een ander tijdstip 
Nu veel ouders vrij genomen, goede opkomst.  
Volgend jaar zou het weer mogen 
Misschien inloop van 4 tot 6 in tijd  
Klassen mogelijk ruimer indelen, of combi groepen splitsen.  
Voor nieuwe ouders misschien een info avond ook wel goed om uitleg te geven en de gang van zaken zoals 
pauze, kring enz. Mogelijk dat nieuwe ouders nu de dagindeling enz. geen beeld daarvan hebben.  
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7. Corona (sectorplan basisonderwijs) 

Dit sectorplan is er met 4 landelijke scenario. 
Donkergroen = nu, basis maatregelen  
Lichtgroen = enkele gevallen met corona 
Oranje= gebruik mondkapjes en looproutes, gespreide pauze, afstandsnorm, thuisonderwijs 
Rood = helft van de klas naar school/ thuis.  
Er is geen sluiting benoemd.  
Om de 2 weken monitoren vanuit de overheid hoe de regio is. 1 week tijd om evt maatregelen te nemen.  
 
Stichting brede afspraken of ander Borculo-brede afspraken moeten er wel zijn. Proberen om zo goed mogelijk 
op 1 lijn te zitten met andere scholen. Ligt ook aan het gebouw. 
Plan moet voor 1 oktober klaar zijn. Feedback vanuit de stichting is nu het wachten op.  
Looproutes toevoegen enz.  
Hoever houden mensen zich nu aan de regels? Er wordt nog wel getest, wat doe je bij lichte klachten?  
Wat gaat school doen -> dit moet de stichting maar besluiten.  
Er is bijna geen inval-leerkracht te vinden en wat dan?  
 
Wordt er ook al overlegd met Partou en Avonturijn? Nu nog niet, zou evt wel via de gemeente weer komen. 
School moet de schooltijden doen, buitenschoolse tijden zijn voor partou en Avonturijn.  
 
Subsidie basisvaardigheden lezen en taal zijn aangevraagd. Indien toegekend dan moeten we een plan 
schrijven. Er zou een ton aan euro’s kunnen worden ontvangen.  
Aanvraag was heel snel, op het moment dat Noord het geld zou ontvangen moet het plannen geschreven 
worden. Er zijn nu al plannen en studiedagen op lezen enz. 
Wordt vervolgd, indien een plan dan zou dit ook via de MR moeten gaan. 
December zou dit bekend moeten zijn, plan moet dan voor febr geschreven zijn.  
Gebaseerd op de resultaten van de school.  

8. GMR 

Esther uitnodigen voor aansluiten bij de MR.  
2 november GMR meets MR.  

9. Rondvraag 

Sten: Starten digitale geletterdheid in Hummelo door Sten en Monique. Zelfstudie enz.  
Miranda: 22 november laatste MR vergadering van Maureen?  
Miranda: Schoolzwemmen. Muntjes worden uitgedeeld. Er is geen commentaar van ouders dat het geen 
schoolzwemmen is. Wordt dit jaarlijks besproken? Belangrijk om het wel jaarlijks te evalueren of het ook dat 
jaar niet in het schema zal passen. Er is nu opnieuw gekozen voor de zwemmuntjes. Het is niet openbaar 
besproken of het zwemmen terug zal komen of niet. Op dit moment is het belangrijker om de lessen in lezen 
en leren te investeren. Het kost heel veel tijd. Het is nu verlengd na vorig jaar. Geen geluiden hierover vanuit 
de ouders. Mogelijk weten zij niet beter. Andere scholen doen hier wel aan mee. Vanuit de gemeente staat het 
ook wel onder druk.  
Belangrijker is nu op school dat de gymles blijft bij de nieuwe school.   
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11. Sluiting 

vergaderdata schooljaar 2022-2023 

19 september 2022 (MR+CvB ) 
 
22 november 2022 
7 februari 2023 
20 april 2023 
13 juni 2023 
 
 
 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

Esther vanuit haar rol in de GMR een 
keer per jaar uitnodigen om aan te 
sluiten bij MR vergadering 

Miranda Schooljaar 2022-2023 

Etentje plannen met OR. Overleg met Monique P  Begin 2022-2023 

Begin schooljaar MR voorstellen in de 
nieuwsbrief 

PMR Begin 2022-2023 

Bedankje voor Maureen  Monique  22 november  
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