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Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk 
 
Datum: 2 juni 2021 
Tijd:  19:30 uur- 21:30 uur 
Plaats:  De Notenbalk (Online) 
Aanwezig:  Patrick Poelwijk (ouder/voorzitter), Floris van Veldhoven 

(locatiedirecteur), Brigitta Krisman (ouder), Justin Bakx (ouder),  Laura 
Jacobs (leerkracht), Marlene van den Blink (leerkracht/notulen) 

 

Nr. Onderwerp Actie 

1 Opening 
Justin is bij deze vergadering aanwezig, omdat hij wil toetreden tot de 
MR. 
 

 

2 Notulen vergadering 17  maart en actielijst 

• Geen opmerkingen. 

 
 
 

3 Nieuws van directie 
Extra MR-vergadering op 29-06-2021. Dit wordt een iets kortere 
vergadering dan normaal omdat er minder punten zijn.  De punten voor 
deze vergadering mailt Floris naar Patrick zodat hij een agenda kan 
maken. 

• Formatie 
Formatie is rond, op één puzzelstukje na. Er moet nog een plekje 
gevuld worden.  
De formatie gaat aan het einde van volgende week naar de 
ouders. Voordat het naar ouders gaat, wordt dit naar de MR 
gecommuniceerd.  

• Kalenders 
Jaarkalender - goedgekeurd: 
Koeienmarkt geen vrije dag. Ook voor alle andere scholen in 
Harmelen is dit een lesdag. 
De studiedag na Pinksteren gaat door. Hierdoor hebben we een 
extra 3-daagse week. 
Vakantiekalender - goedgekeurd: 
Geen opmerkingen. 

• Jaarplan 
Is nog niet met het team besproken. De volgende vergadering 
kunnen we hier uitgebreider op in gaan.  

• Schoolgids 
Komt terug in de volgende vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floris 
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Eerste corona besmetting bij de kleuters. De twee kleutergroepen zijn 
één bubbel en daarom moesten beide klassen in quarantaine.  
We hebben dit voorgelegd bij de GGD en volgens hen was dit prima. 
Vanuit de ouders zijn er ook geen vragen of opmerkingen gekomen. 
 
Leerkrachten hebben allemaal 25 zelftesten gehad. Hierdoor kunnen ze 
preventief testen op Corona en wordt de veiligheid op school vergroot.  
Voor de ouders is dit fijn om te weten. Een mooie opmerking voor in de 
volgende nieuwsbrief. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Nieuws uit: 

• GMR, (werkgroep leden)F&F, P&O 
Marcel is uit de GMR, op dit moment zijn we dus niet op de 
hoogte van de punten uit de GMR. Floris gaat dit uitzoeken.  

• Ouderraad 
Brigitta is druk met de financiën van de OR. Wat opvalt is dat er 
veel geld bij de OR zit. Hier zijn vragen over gesteld.  
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de 
hoogte en de besteding van de ouderbijdrage van de OR. 
Patrick (in zijn rol als voorzitter van de MR) en Brigitta (in haar rol 
als kascontroleur) gaan met dit punt naar de OR.  
 
Vorig jaar is het geld van de KUVO niet naar school gegaan omdat 
dat niet door kon gaan vanwege corona. De OR mocht dit geld 
houden. Moet dit geld niet alsnog naar school zodat de school dat 
alsnog kan besteden aan de KUVO? 

• Sponsorcommissie 
Heeft nieuwe leden nodig en is op zoek naar een nieuw goed doel. 
Het moet een concreet en afgekaderd doel zijn. Dit doel gaan we 
bepalen met behulp van het team en van de leerlingenraad. 
 

 
 
 
Floris 
 
 
 
 
 
Patrick / 
Brigitta 
 
 
 
Floris 
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Algemeen 

• Kamp groep 8 
Geld moet worden overgemaakt naar de privérekening van de 
leerkracht. Sommige ouders hebben hier vragen over.  
Floris zoekt uit of ouders voortaan het geld voor kamp kunnen 
overmaken naar de rekening van de MR. 

• Samenstelling MR (3 ouders vs 2 personeesleden, of 2 vs 2?) 
2021-2022 
De samenstelling voor 2021-2022 wordt 2 vs 2. 

 
 
 
 
Floris 
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• Nieuw lid MR 
Justin treedt aan als nieuw lid van de MR. 
Misschien nog een nieuwe ouder. Zij stuurt een mailtje naar 
Patrick. 

• Wie treed toe tot GMR? Hoe verdeling met Bavo? 
Stuurt de Bavo een ouder of een leerkracht naar de GMR? Wij 
kunnen dan gaan bekijken wie wij gaan inzetten voor de GMR. 

• Verkiezingen moeten die nog gehouden worden? 
Er worden geen verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van de 
MR. 

• Afscheid Marcel 
Marlene vraagt na waar Marcel van houdt. Patrick zal dit dan naar 
Marcel brengen. 

• Patrick nog een jaar langer in MR ivm overgang. 
Patrick blijft nog een jaar langer in de MR maar heeft dan geen 
stemrecht meer. 

• Engels in voorgezetonderwijs, hoe sluit dit nu aan bij het Engels. 
Er zijn signalen vanuit ouders dat het niveau van het Engels van 
kinderen niet voldoende aansluit op het niveau wat wordt 
verwacht op het VO.  
De Notenbalk gaat toevallig opzoek naar een nieuwe methode 
voor Engels. Tijdens deze zoektocht wordt rekening gehouden 
met dit punt. 

• Vergadering op 30-06-2021 moet deze nog doorgaan 
Deze gaat door op 29-06-2021, maar in een verkorte versie. 

• MR Jaarplan 
Deze kan gemaakt worden wanneer duidelijk is wanneer de GMR 
gaat vergaderen. De woensdagavond is een handige avond. 

• Aanpassen MR mailinglijst. 
Marcel mag uit de mailinglijst en Justin mag erin. 

• Wat doen we met de MR nieuwsbrief? 
Er zijn niet veel reacties geweest op de MR-nieuwsbrief. Als we het 
format kunnen krijgen en zelf kunnen bewerken, zouden we deze 
aan het begin van het schooljaar weer opnieuw kunnen delen met 
ouders. 
Vanaf volgend jaar geven we de nieuwsbrief mee in het 
welkomspakketje voor nieuwe kinderen. 

• Jaarverslag maken 
Zodra deze af is, stuurt Patrick dit door naar de leden van de MR. 

 
 
 
 
 
 
Floris 
 
 
 
 
Marlene/ 
Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floris 
 
 
Floris 
 
 
Marlene 
 
 
 
 
Patrick 
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6 Ingekomen post 

• MR-magazine 
Brigitta heeft de MR magazines doorgekeken en vond 1 stukje over het 
recht wat de MR heeft bij de vrijwillige bijdragen van de OR. 
 

 
 

7 Speerpunten 

• Werkdruk 
Het is een drukke periode vanwege de cito’s.  
De werkdrukgelden worden niet altijd goed ingezet, omdat er inval 
nodig is andere groepen.  

• Maatwerk van de leerlingen (ook tijdens thuiswerken) 
Hoe gaan we volgend jaar maatwerk aan kinderen aanbieden? Zijn er 
volgend jaar leerkrachten die de werkdrukgelden gaan doen en hoe 
gaat dit eruit zien? 

• Anders vergaderen 
       Geen veranderingen 

• Communicatie 
Social schools is makkelijk maar soms krijgen ouders een stortvloed 
aan informatie. Het is wel fijn dat alle informatie nu via hetzelfde 
kanaal binnen komt. 
De meeste informatie is wel nuttige informatie. 

 

 

8 Rondvraag en sluiting 
Justin wordt toegevoegd aan de groepsapp van de MR. 
 

 
 

 
Actielijst schooljaar 2020-2021 

 Datum actie houder status 

 28-10-2020 Navraag MR cursus vanuit Kalisto Marcel Afgerond 

 28-10-2020 Lijstje maken stukjes schrijven voor Nieuwsbrief Patrick Afgerond 

 28-10-2020 Post MR checken Laura/Marlene Afgerond 

4 16-12-2020 Aanpassen tekst meerjarenbegroting (pagina 4) Floris Afgerond 

4 16-12-2020 MR mailen met vragen over online thuis werken Floris Afgerond 

5 16-12-2020 Mailinglijst checken en aanpassen Floris  

5 16-12-2020 Opties navragen bij ouder voor de PR van de MR Marcel Afgerond 

5 16-12-2020 Budget MR checken bij Floris Patrick Afgerond 

7 16-12-2020 Navraag online methode Engels Marlene Afgerond 

7 16-12-2020 SocialSchools app navragen Patrick Afgerond 

3 10-02-2021 Communicatie Studiedagen Floris Afgerond 

4 10-02-2021 Sponsorcommissie Floris  

5 10-02-2021 MR profilering Allen  

3 17-03-2021 Jaarkalender versturen Floris Afgerond 
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6 17-03-2021 Ingekomen post Marlene Afgerond 

3 02-06-2021 Jaarplan Floris  

4 02-06-2021 Nieuws uit de GMR  Floris  

4 02-06-2021 Contact met OR instemmingsrecht 
ouderbijdrage 

Brigitta/Patrick  

4 02-06-2021 Gelden KUVO 2020 Floris  

5 02-06-2021 Rekening kamp groep 8 Floris  

5 02-06-2021 GMR, uitzoeken wie er voor de Bavo in de GMR 
zit. 

Floris  

5 02-06-2021 Data GMR vergaderingen 2021-2022 doorsturen 
naar Patrick 

Floris  

5 02-06-2021 Afscheid Marcel Marlene/Patrick  

5 02-06-2021 Aanpassen mailinglijst  Floris  

5 02-06-2021 Format van de MR-nieuwsbrief opvragen Marlene  

5 02-06-2021 Jaarverslag maken Patrick  

     

     

     

 
 
Besluitenlijst 2020-2021 

1.  -  

2   

 
Vergaderdata 

Dag datum GMR 

Woensdag 28-10-2020 GMR 06-10-2020 

Woensdag 16-12-2020 GMR 08-12-2020 

Woensdag 10-02-2021 GMR  02-02-2021 

Woensdag 17-03-2021 GMR  09-03-2021 

Dinsdag 02-06-2021 GMR  25-05-2021 
Woensdag 30-06-2021 (onder voorbehoud)  

   

 
Stukje Info 
 

INFO (datum dat deze 
verstuurd wordt) 

Mailen naar Floris Wie 

28-10-2020   

25-11-2020   

16-12-2020 14-12-2020 Laura 

27-01-2021   

17-02-2021 15-02-2021 Brigitta 

31-03-2021 29-03-2021 Marlene 

21-04-2021   
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26-05-2021 25-05-2021 Marcel 

30-06-2021 28-06-2021 Patrick 

 
Notulen gemaakt door: Laura Jacobs 
Volgende vergadering:  29 juni 2021 
Notulist: Brigitta Krisman 


