
MR vergadering 29 september 2022 

Aanwezig ouders: Tom en Dennis (voorzitter), Jos (toehoorder). 

Diederik sluit later aan. 

Team: Brigitte, Marjolein, Marian (notulist), Annette (toehoorder). 

Post/mail: Veel post over de Twijnfonds. Een brief van de twee 

ouders van het Twijnfonds met de vraag of de brief voorgelezen kan 

worden door Brigitte. 

Notulen: De notulen worden vastgesteld. Brigitte past de vorige 

notulen aan. 

GMR: gaat eraf omdat de GMR anders gaat organiseren met een 

beperkt aantal leden. Wellicht dat Died er in de toekomst nog een 

keer naar toe zal gaan. 

Tom besluit om uit de MR te gaan. Hij heeft in een mail al uitgelegd 

aan de MR waarom. Hij ligt dit nog toe. Er moet dus een verkiezing 

komen. In het jaarverslag staat een rooster van aan-en aftreden.  

Twijnfonds: 

Besloten gedeelte. Iedereen vertelt hoe hij of zij er tegenaan kijkt. Er 

wordt geluisterd naar elkaar. We besluiten om na het gedeelte met 

Marie nog verder te praten. 

 

Covidplan: 

Marjolein: Plan is zoals we het de laatste coronaperiode hebben 

uitgevoerd. Alleen ligt er nog een vraag over de mondkapjes. Vorige 

keer werd het verplicht in de bovenbouw in de gezamenlijke 

ruimten. Leerkrachten gaven hier het goede voorbeeld in.  

Brigitte vraagt over het kleuter scenario m.b.t. het kleuteronderwijs. 

Er ligt veel vast maar er zijn ook keuzemogelijkheden: Bijv. Het punt 

van de wisselen van de dagen of elke de dag de helft van een groep. 



N.a.v. alle input denkt Marie dat waarschijnlijk halve groepen beter 

is. Voor ouders is dat fijner. We gaan met deze instemming van de 

oudergeleding naar het team en vragen wat zij ervan vinden. 

NPO-plan:  

Marie vertelt over de laatste studiedag. De kwaliteitskaarten waar 

we mee bezig zijn. 

Koersplan: 

Dennis vraagt Informatie op artikel 8. Het is even zoeken wat ermee 

bedoeld wordt, natuurlijk Het Koersplan. Dit schooljaar is het laatste 

jaar dat we met het koersplan werken. Volgend jaar gaat het nieuwe 

Koersplein richting geven aan het openbaar onderwijs in Utrecht. 

Het wordt waarschijnlijk december 23. Eén punt zal waarschijnlijk 

Burgerschap zijn. Tegen die tijd komt het zeker op de agenda. 

Taakverdeling binnen de Raad: 

Voorzitter merkt er niet veel animo is en laat dit punt dan ook weer 

los.  

Marie brengt het punt in van de Veiligheidsthermometer.  

Leerlingen in de bovenbouw vullen deze lijsten in. Hier komen vaak 

mooie gesprekken uit. We scoren goed maar toch 30% voelt zich wel 

eens onheus bejegend. De leerlingen zijn tevreden over wat er 

geleerd wordt. Er wordt wel weinig gepraat vinden ze. Digitaal 

pesten komt soms voor. Dit waren bijv. wat items die uit de 

Veiligheidsthermometer van vorig jaar kwamen.  

Marie zal de nieuwe lijst naar de MR sturen. 

Schoolschrijver: Marjolein en Marian vertellen iets over de nieuwe 

methode van de schoolschrijver. 

Rondvraag: 



Verlof Marie: gaat in een week voor de kerstvakantie. 22 mei komt 

ze weer terug.  

Graag advies over de nieuwe invaldirecteur. 

Na het vertrek van Marie wordt er nog verder gesproken over het 

punt van Het Twijnfonds, punt 4 van de agenda.  

Hier zijn geen notulen van gemaakt. Het intense gesprek vraagt om 

bezining. De MR besluit om voor de herfstvakantie hier nog even 

voor bij elkaar te komen. 

 

 

 

 

 


