
Agenda MR vergadering 14 december 2022  
19:00 – 20:30u (Ronald van 19:30 – 20:00)  
  
Aanwezig: Jelle Agema, Betul Senel (notulist), Puck Minnebo, Manon Hemmer (via teams), Ronald Numan.  
Afwezig: Dirk Woord  
  

1. Mededelingen  
Jeanette is gevraagd om iets te vertellen over NPO. Er moet alleen nog gekeken worden wanneer dat uitkomt 
voor iedereen. Inspectie komt langs in februari of maart. Alle extra ondersteuning op school is in orde. 
  

2. Vaststellen agenda en + actiepunten vorige notulen doornemen  
De afgelopen twee vergaderingen gingen door omstandigheden niet door. Dirk heeft zich opgegeven als 
secretaris. Alle informatie vanuit Agora zal voortaan via de secretaris verspreid worden onder de andere MR 
leden.   

  
3. GMR - vrijwillige ouderbijdrage, jaarplanning  

Vanuit de GMR is er gevraagd of de ouderbijdrage afgeschaft moet worden. Op meerdere Agora scholen is dit 
namelijk wel aan de orde. De MR leden zijn het ermee eens om geen verandering aan te brengen. De 
ouderbijdrage blijft vrijwillig en is niet verplicht.   
   

4.  Pesten   
De school neemt het pesten serieus en handelt hier volgens het programma van de Vreedzame School. De 
Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord 
en gezien voelen. Hiervoor zijn er mediatoren die conflicten tussen kinderen kunnen oplossen. Ook zijn er 
vertrouwenspersonen, voor personeel is dat Mirjam en voor de kinderen is dat Kitty. De meldcode coördinator 
is Jeanette.   

  
5. Schoonmaak bij de kleuters   

Een aantal ouders hebben Betul benaderd over de schoonmaak rooster bij de kleuters. Waarom moeten wij als 
ouders wekelijks schoonmaken bij de groepen? Kan dit niet door een schoonmaakploeg? Puck gaat dit 
navragen.  

  
6. Schoolreisjes 

Een moeder van een leerling heeft gevraagd of schoolkamp van groep 7 doorgaat dit jaar. Dat is afhankelijk van 
de groep. Normaal gesproken gaat alleen groep 8 op schoolkamp. Alleen als er groepen 7-8 samengevoegd zijn, 
bestaat de kans dat groep 7 ook meegaat. Museum en dat soort tripjes worden niet als schoolreisje gezien, 
maar als schoolactiveit.   
  

7 Continurooster-ouderpeiling  
Meerderheid van de docenten kijken positief naar het continurooster. In het verleden is er een ouderpeiling 
geweest met behulp van een enquête. Deze is helaas verouderd. Wij als MR zullen in januari 2023 een nieuwe 
enquête versturen naar de ouders. Als de meerderheid meestemt. Willen wij dat het continurooster in het 
nieuwe schooljaar van start gaat.   
  

8. Situatie directie  
Ronald zal waarschijnlijk tot eind juli nog werkzaam zijn op twee scholen. Helaas zijn er momenteel geen 
ervaren directeurs die deze taak kunnen overnemen. Ze gaan kijken of er in clusters gewerkt kan worden met 
behulp van locatie leiders en technische directeur.  
  

9. Personele situatie  
Op dit moment is er tekort aan docenten op school. De directie wil geen zzp’ers inzetten in verband met de 
hoge tarieven die ze vragen. Alle docenten zetten zich volledig in om de afwezigheid van hun collega’s op te 
vullen. Helaas komt het voor dat er geen personeel is om in te zetten op de groep, waardoor de directie 
genoodzaakt is om de groep vrij te geven. De meerderheid van het afwezige personeel is in januari weer terug.  
 
 

  



10. Situatie onderbouw in de toekomst  
In januari kan Bianca voor de 4e kleutergroep staan. De 5e kleutergroep gaat dit schooljaar niet van start in 
verband met personeelstekort. Gemeente heeft bepaald dat de Oceaan twee klassen krijgt opgeleverd van de 
Meander. Dit moet voor 31 december 2022 gebeuren.  
 

11. Gezonde school  
Wij willen van de Oceaan een veel gezondere school maken. Meer vergroening en meer sport en spel. Puck is 
hier erg actief mee bezig. Tijdens gym worden er geen cijfers gegeven. De kinderen krijgen aan de hand van een 
leerlingvolgsysteem een beoordeling. Dit is beter voor de ontwikkeling en motivatie.   
 

12. Rondvraag 
De focus leggen op de ouderpeiling van het continurooster.  
  
  
 


