
Notulen MR-vergadering 22 maart 2022 

Waar: Seroos 

1. Opening voorzitter 

2. Vaststelling agenda 
Agenda is goedgekeurd.  

3. Gezonde school 

Onne wil het vignet welbevinden aanvragen voor de school. Het vignet voeding hebben we al. Het 
vignet welbevinden heeft te maken met het welbevinden van de kinderen op school en daar 
werken we bijvoorbeeld aan door te werken met PAD. De documenten die nodig zijn voor het 
aanvragen van dit vignet zijn ooit al eerder langs de MR geweest en toen goedgekeurd. 
Tijdens de gymlessen wordt ook veel gewerkt aan het welbevinden van de kinderen. Je voorkomt 
nooit problemen, maar hoe ga je er mee om? Ook tijdens de gymlessen maakt Onne gebruik van 
de dingen die de kinderen leren in de PAD lessen.  
In de gymlessen gedragen kinderen zich soms wel anders dan in de klas, omdat er minder structuur 
is. Kinderen voelen zich vrijer. 
Waarom douchen we eigenlijk niet meer na de gymles? Dit is een maatschappelijk ding. Hoe 
controleer je namelijk als leerkracht in de kleedkamer als kinderen moeten douchen. 
Rots en water is dit jaar aangeboden in de groepen 4 en 5. Dit biedt houvast en het is een 
interventie die je kan die doen voor het welbevinden van kinderen. 
Mochten we het vignet krijgen, dan levert dit hopelijk bewustwording op en je kan doordat vignet 
ook subsidie aanvragen. 
Buiten het schoolfruit om wordt er nauwelijks iets gemerkt van het vignet voeding. Onne is bezig 
om  de teksten over het 10-uurtje/lunch en traktatie aan te passen op de website, zodat dit ook 
weer meer gaat leven.  
We leggen qua voeding niets op, maar proberen kinderen positief te stimuleren. 

4. Notulen vergadering 24 januari 2022 

De notulen zijn goedgekeurd.  

5. Nieuws van de GMR 

Nog geen contact gehad met Viola 
6. Herverkiezingen MR oudergeleding en personeelsgeleding 

Er is vanuit het personeel 1 reactie. Vanuit de ouders weten we dit nog niet. Yvonne kijkt 

7. Corona-maatregelen en terugblik eerste weken na de vakantie 
1 groep 7 en de groepen 3 hebben het qua quarantaine flink te verduren gehad. Het was even 
rustig, maar ook nu lijkt het weer te pieken. Meerdere collega’s zijn positief getest. 
Oudergesprekken gingen gelukkig gewoon door, maar daardoor ook weer meer kans op 
besmettingen. Na gespreken toch wel van een aantal ouders te horen gekregen, dat deze vlak na 
het gesprek positief testten. 
We kunnen zoals het er nu naar uit ziet wel met Pasen met de hele school naar de kerk! 
Bovenbouw blijft wel de thuis testen krijgen en het advies van 2x in de week testen voor kinderen 
en personeel blijft. Of iedereen er nog steeds gehoor aan geeft weten we niet helemaal zeker. 

8. Jaaroverzicxht MR 2021 (bijlage wordt nagestuurd) 

Dit punt komt de volgende vergadering terug. 
9. Update NPO gelden 

62% van het geld is uitgegeven. Je mag nu het geld over een langere periode gebruiken. Volgend 
jaar krijgen we waarschijnlijk minder. 
De subsidie ‘extra handen in de klas’ hebben we ook goed gebruikt. 
Er komt geen verlening van de NPO gelden. 
Hoe we het geld verder mogen gaan gebruiken en wat de regels daar bij zijn, horen we nog. 

10. Verslag opbrengsten toetsen en testen van KIJK en CITO   



We hebben de eerste Coronaperiode goed doorstaan. Er was toen weinig te merken in de 
opbrengsten. Nu ‘vallen’ we wel naar beneden.  
We proberen goed met elkaar te kijken naar wat elke groep en kind nodig heeft 

11. Jaarplanning vakantierooster, zie bijlage 

Aankomend schooljaar zijn de kinderen 3x om 12 uur uit. 1x voor de zomervakantie, 1x voor de 
kerstvakantie en 1x voor de meivakantie. Ook hebben de kinderen 2x een extra vrije dag. Een 
vrijdag in juni en de maandag na de herfstvakantie, zodat deze verlengd wordt. 

12. Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 

Dit jaar gaan we met groep 3 t/m 7 naar Drievliet van de ouderbijdrage. Als het mogelijk is willen 
we de laatste donderdag voor de zomervakantie gaan. 
Geld wat over was van voorgaande jaren, wordt besteed aan spullen/materialen voor beide 
schoolpleinen. Er zijn al offertes aangevraagd. Ook wordt een deel hiervan vanuit subsidie betaald. 
Het percentage ouders die niet betalen neemt toe. Ook hebben nog niet alle ouders betaalt voor 
kamp. 
De wijze voor het vragen van het geld kan misschien ook wel beter of anders. 
Rond april komt er een herinnering voor de ouderbijdrage. 

13. Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage voor komend schooljaar 

Deze kan blijven voor wat het is. 

14. Terugkoppeling over het openstellen van de Parro/online lessen 

Online de les volgen in de klas is bij heel Agora niet gewenst. Merendeel van de leerkrachten is 
tegen. Ook het team op De Hoeksteen staat hier niet voor open. Voor zowel een webcam in de 
klas, als voor de laptop openzetten tijdens de lessen. Laptop openzeten zou laagdrempelig kunnen 
zijn. Toch willen leerkrachten dit niet. Zou ook het achtergrond geluid niet storend kunnen zijn? Als 
er een klas in quarantaine is dan is het allemaal goed geregeld, maar niet als er 1 kind thuis in 
quarantaine zit. Dit is jammer, want kinderen voelen zich vaak niet ziek en zouden de lessen dus 
gewoon op afstand kunnen volgen. Misschien is dit een punt om in de GMR te bespreken, omdat 
het op heel Agora betrekking heeft. 
Er is een Pilot gestart voor het openstellen van de Parro voor ouders. 3 collega’s hebben zich op 
vrijwillige basis aangemeld. Het gaat om de groepen 3A, 4B en 6B. Ouders worden geïnformeerd en 
vanaf volgende starten we. De pilot duurt tot juni en dan komt er een besluit wat we volgend 
schooljaar gaan doen. 

15. TSO 

TSO loopt op het moment niet goed. Het is op beide locaties veel, vol en druk. De TSO 
medewerkers zijn op. Op de Seroos gaat het bij de groepen 6 wel goed, maar bij de groepen 7 en 8 
niet. Directie en IB hebben al besproken hoe nu verder. Wat zou er nog meer gedaan kunnen 
worden. Wanneer willen andere ouders zich misschien wel aanmelden. Dit gaan we ook bespreken 
met het team tijdens de studiedag. 
De TSO medewerkers zijn niet actief op het plein en spreken de kinderen niet altijd op de juiste 
manier aan. Dit zorgt er voor dat de kinderen ook een grote mond terug hebben. Ook tegen Dennis 
hebben steeds meer kinderen een grote mond. 
We gaan weer kijken naar een binnen activiteit. Dat zou misschien een oplossing kunnen zijn. 
Directie is er druk mee bezig. 

16. Opvang vluchtingen 

Hier kan nog niks over gezegd worden. 
17. Rondvraag 

Geen 

18. Sluiting 

 


