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MR vergadering 24-03-'22      15.30-17.00 uur 

Aanwezig: Angela, Shardé, Gerion, Lieke(vz) 

Afwezig: Claudia 

Notulist: Angela 

Agenda 

● Welkom: 

● Claudia is afwezig, zij is nog herstellende. Gerion en Shardé maken kennis met 

elkaar. 

● Notulen vorige vergadering: Vastgesteld staat op de website 

● Mededelingen 

Buurtzorg Jong: nieuwe contactpersoon Aletta Swart gaat spreekuur houden 

op den Boogerd. We bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat Aletta 

zichtbaar is en dat de drempel om binnen te komen wordt verlaagd. Gerion 

bespreekt dit met haar. Vanuit eerdere ervaringen hebben we gezien dat er 

eigenlijk niemand gebruik van maakte. Ze is vanaf 4 april om de week op 

maandag om 8.30 uur aanwezig in de teamkamer. Ouders mogen vrij bij haar 

binnen lopen. 

● Personele bezetting/ziektevervanging. 

Mirte is herstellende en totdat zij volledig hersteld is wordt de klas opgevangen 

door huidig personeel. Vervangend personeel is nauwelijks te vinden. Qrabbels 

werd ingezet met creatieve leerkrachten. Verder probeert de school weer het 



ritme op te pakken na alle personele uitvallen. Het was zwaar maar we zijn blij 

dat klassen niet thuis zijn komen te zitten 

● Vacature zwangerschapsverlof groep ½ 

Vanaf maandag  4 april gaat Roos met vervroegd zwangerschapsverlof conform 

bescherming moeder en kind ivm corona. Tot hemelvaart is Roos gewoon op 

school met ondersteunende werkzaamheden. Haar verlof start daarna tot 4 

november. Vanaf 18 april wordt ze vervangen voor 4 dagen per week door 

Mushtaaq Abdullahi en voor 1 dag in de week door Anneke Nieuwkoop. Tot 

aan Pasen zullen Roos, Anneke en Marina de klas opvangen. 

● Ouderbetrokkenheid 

● Graag zouden we de ouderbetrokkenheid op school weer een impuls geven. Er 

is een mooie start gemaakt met de NL doet actie. Ouders zijn weer welkom in 

de school en zullen de leerkrachten weer worden benaderd om bijv te komen 

lezen. Voorheen organiseerde we jaarlijks een ouderavond met een thema. De 

draagkracht hiervoor werd minder. We brainstormen nu over nieuwe 

manieren om ouders betrokken te laten blijven met de school. Ideeën zijn om 

evenementen te organiseren  waarbij integratie van school met de buurt 

plaatsvindt zoals bijv. spelletjesmiddag, kleedjesmarkt, open podium. De 

ideeën orden ook besproken met de OV en er wordt met het team besproken 

wat haalbaar en wenselijk is. Tevens is er gesproken over een open ochtend of 

kijkochtenden. 

● Pauzebeleid 

De oudergeleding geeft aan dat we graag horen van de school wat precies het 

beleid en visie is rondom de pauzemomenten van de kinderen. We horen terug 

dat kinderen onvoldoende tijd nemen/krijgen om rustig te eten en dat er soms 

nog even iets afgemaakt moet worden in pauzetijd. We zijn alle van mening 

dat dit niet acceptabel is als het frequent voorkomt. Gerion neemt dit mee in 

de teamvergadering. 

● Onderhoud gebouw en schoolplein, begroting en verantwoordelijkheid 

Onderhoud van de gebouwen van Stroomm zijn in handen van een bedrijf 

genaamd Laride. Deze hebben voor alle gebouwen een 5 jarenplan. Voor onze 

school staan aankomend jaar een aantal dingen op de planning. De schuifwand 

in groep 5/6 zal vervangen worden door een muur met ramen. De buitenkant 

zal worden geschilderd en de vloer in de hal van de onderbouw zal worden 



vervangen. Daarnaast is het de bedoeling om de binnendeuren te vervangen 

en komt er een nieuw zonnescherm.Het schoolplein is een ander verhaal. Daar 

is een bepaald budget voor die niet super groot is. Gerion zal in gesprek gaan 

met gemeente Zaltbommel of zij iets kunnen bijdragen aan het onderhoud van 

het groen op het plein. 

● PR/ll werving 

Nu het weer kan denken we na over een open ochtend/middag, wellicht in 

combinatie met een andere activiteit van de school. Ook worden de 

peuterochtenden weer opgepakt om vanuit de peuterspeelzaal weer kinderen 

naar onze school te krijgen eventueel met hun ouder. Er zijn niet veel 

aanmeldingen onder 4 jarige maar wel weer wat zij instromers. Onlangs zijn er 

wel PR tasjes uitgedeeld op de speelzaal.  

● Rondvraag en sluiting 

- Vanuit de oudergeleding is er een vraag over de leeropbrengsten. Deze zijn nog 

niet besproken in het team en komen op de volgende MR agenda. 

- Verder is er een vraag over de zorgstructuur op onze school. MR leden kregen 

hierover uitleg. 

- Het vakantierooster zal eerder moeten worden vastgelegd dan de volgende 

MR vergadering. We zullen dit doen via de mail 

 

Volgende vergadering 23 juni 


