
Concept notulen medezeggenschapsraad OBS Pieterskerkhof  

Datum: dinsdag 21 juni 2022                                                        Aanvang: 18.00 uur  

Aanwezig : Dennis. Diederik, Marian, Tom, Brigitte 

Marjolein heeft zich ziek afgemeld. 

Jos (OR) als toehoorder. Marie(directie) om te verduidelijken. 

 ___________________________________________________________________________  

1. Vaststellen agenda. Toegevoegd verhogen ouderbijdrage.  

 

2. Notulen vergadering 24 mei 2022;  opmerkingen nog verwerken. 

Nog niet goedgekeurd. 

 

X. verhogen ouderbijdrage; 

Omdat de kosten van bv de bus, uitstapjes e.d. steeds duurder worden maar 

ook de andere kosten blijven stijgen dient de directie het verzoek in om de 

ouderbijdrage voor het komende jaar te verhogen naar 65 euro. 

De MR gaat hiermee akkoord. 

Er is wel besproken dat in de toekomst onderliggende stukken moeten komen 

waaruit volgt dat de bijdrage een bepaalt bedrag moet zijn. (begroting)  

   

De punten 3 t/m 7 zijn eerder in het team besproken en er zijn geen vragen 

van de oudergeleding meer. De vergadering stemt in met de plannen. 

3. Jaarplanning  

4. Formatieplan  

5. Vakantierooster  



6. Werkverdelingsplan 

7. Schoolgids   

 

8. Aannemen leerkrachten; voor het schooljaar 22/23 zijn er twee leerkrachten 

aan genomen. Voor Gym een leerkracht op dinsdag en vrijdag. Voor groep 5 

een leerkracht voor 5 dagen in de week. 

Er is volgende week nog een sollicitatie gepland voor leerkracht-ondersteuner 

voor twee dagen. 

 

9. Verslag medezeggenschapsraad schooljaar 2021/2022; goedgekeurd. 

 

10. Formalisering Twijnfonds. Dit blijft een langdurig proces. Zowel Marie als 

Jos zullen hier meer druk op gaan zetten. Dennis zal actie ondernemen.  

  

11. Afgevaardigde voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

De MR gaat de meerwaarde hiervan onderzoeken. Als eerste afgevaardigde zal 

Diederik naar de GMR op 4 oktober gaan. 

De overige data zijn dinsdag 6 december, 14 maart en 13 juni. 

Brigitte zal de agenda en de notulen van de GMR voortaan doorsturen. 

 

11.b  Voor het komende jaar zijn de MR vergaderingen gepland op donderdag. 

N.L. donderdag     29 september,  

                                 24 november 

19 januari 



9 maart 

20 april 

1 juni 

In de eerste vergadering zullen we een planning maken samen met de directie 

om de vaste onderwerpen te plannen in het jaar.  

Ook spreken we af dat we de vergaderingen zullen beginnen met een 

voorbespreking waarin we vrijuit met elkaar van gedachten kunnen wisselen 

over verschillende onderwerpen. 

 

12. Omkleden in gescheiden kleedhokjes voor en na gym.  

Deze vraag wordt doorgeschoven. 

12.b Hoe zit het bij ons op school met kinderen die een “etiket” opgeplakt 

hebben gekregen?  

We weten de exacte aantallen niet. Marian zal dat navragen bij Hilde. 

Maar als team/school proberen we meer te kijken naar wat een kind nodig 

heeft i.p.v. het plakken van een etiket. We hebben dan ook oog voor de 

omgeving waarin het kind opgroeit.  

 

13. Rondvraag. Geen vragen. 

  

14. Sluiting.  (N.B. de voorbespreking is dit keer achteraf.) 


