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Aanwezig: Elna,  Johan, Paul, Ruud, Linda en Resja. Tevens sluit er een geïnteresseerde ouder 
aan. 
 
1. Opening 
 
2. notulen 
Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 
 
3. Urenverdeling/ Jaarrooster 22/23 
Paul heeft de berekeningen uitgelegd en het jaarrooster gepresenteerd. De MR stemt in met het 
rooster. Het nieuwe jaarrooster zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden met ouders.  
 
4. Schoolgids 
Vraag vanuit Paul om de schoolgids door te nemen voor 10 juni. Graag kritisch bevragen, klopt de 
inhoud allemaal nog wel, staat het goed beschreven. Evt. feedback graag aanleveren bij Petra. 
 
5. Eindtoets 
Op schoolniveau kunnen we best tevreden zijn over de scores van de eindtoets. School is er van 
overtuigd dat de gegeven adviezen goed zijn, de resultaten van de eindtoets blijven echter achter. Dit 
is reden voor gesprek met de kinderen. Het is belangrijk dat zij tot de zomervakantie in een goede 
werkhouding blijven, zodat er tot aan het eind optimaal geïnvesteerd kan worden.  
 
6. Update verbouwing 
Er is een berekening gemaakt waarin wordt aangetoond dat de budgetoverschrijding te maken heeft 
met oplopende kosten. Er wordt nu een plan gepresenteerd waarin bezuinigingen zijn aangebracht, 
maar tevens uitgelegd wordt dat kosten alleen maar oplopen gezien de prijsstijgingen. Volgende 
week is er hopelijk meer duidelijk. 
 
7. Groepsverdeling/ formatie 
Er zullen komend schooljaar weer 5 groepen geformeerd worden. Er is bij de verdeling van de 
groepen allereerst gekeken naar de pedagogische en didactische niveau’s. De MR is bijgepraat over 
het groepsproces dat door het team is doorlopen. Het team heeft een richting gekozen die zij 
vervolgens verder uit moeten werken.  Er kan dan ook nog niets gecommuniceerd worden met 
ouders. Het team ziet wel perspectief op een goede verdeling. 
 
8. Bijzonderheden GMR/ OR/ Leerlingenraad 
- GMR 
Er zijn nog geen nieuwe notulen geplaatst. 
 
- OR 
De OR heeft het draaiboek ‘Schoolreisje” aangepast. Zij kiezen ervoor om het ene jaar een educatief 
schoolreisje te organiseren en het andere jaar meer recreatief. Door de OR is een enquete uitgezet 
om de mening van ouders te peilen omtrent de ouderbijdrage. Ongeveer de helft van de ouders 
heeft de enquete ingevuld. 65% daarvan is akkoord met het verhogen van de ouderbijdrage, mits 
hier dan ook andere uitjes voor worden georganiseerd. De OR doet een voorstel aan de MR om de 
ouderbijdrage te verhogen naar 15,- euro. Dit om idd meer keuze in uitjes te hebben en gestegen 
prijzen te kunnen compenseren. De MR gaat akkoord met deze verhoging. Zij geven het advies om 
ook eens navraag te doen bij de OR van de Mariaschool, hoe zij omgaan met de ouderbijdrage. 
Tevens heeft de OR nog geld op de spaarrekening vanwege uitjes die niet georganiseerd konden 
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worden in de coronatijd. Deels wordt dit geld uitgegeven aan een goed doel. Het andere deel zal 
besteed worden aan de inrichting van het groene schoolplein. 
 
- Kinder Lighthouse Team 
Het KLT heeft meegedacht in de aanschaf van buitenspeelgoed. Tevens hebben zij besloten dat de 
opbrengst van de kleedjesmarkt deels wordt geschonken aan “Spieren voor spieren”. Met het andere 
deel zullen koptelefoons worden aangeschaft. 
Tevens gaat het KLT nadenken welke rol zij kunnen spelen om een actievere verbinding tot stand te 
brengen tussen kinderen en de verschillende werkgroepen. 
 
9. Mededelingen, ingekomen stukken 
- Ouder sluit aan bij de vergadering 
Er ontstaan nog steeds verkeerssituaties rondom school die gevaar opleveren. Samen denken we na 
over de mogelijkheden. De gemeente legt de verantwoordelijkheid bij de buurt. Vanuit school is er 
geen zeggenschap over de inrichting van de straat. De vraag zal teruggelegd worden bij de werkgroep 
Verkeersveiligheid: Wat kunnen wij doen? Idee is om weer opnieuw acties uit te zetten tav 
bewustwording richting ouders. Tevens kan er vanuit de werkgroep een signaal afgegeven worden bij 
de gemeente, dmv een brief ondersteund door de directie. Uiteindelijk heeft ook de gemeente er 
een belang bij als wij het Brabants Veiligheids Label blijven behouden. Paul brengt dit in op 
directieniveau. Aangeschoven ouder brengt dit in bij de werkgroep. 
 
- Parochie 
De parochie hoopt op meer contact tussen kerk en school. Zij zouden graag meer verbinding zien met 
aandacht voor de waarde van het historisch gebouw. Binnen het team kan er gekeken worden naar 
de mogelijkheden, bijv. bij het thematisch werken. Paul zal de vraag neerleggen bij de werkgroep 
Burgerschap. Ruud zal reageren op de mail van de parochie. 
 
9. Rondvraag 
 
10. Afsluiting  
22.00 uur sluit voorzitter de vergadering. 
Nieuwe vergadering dinsdag 30 juni.  

 

 

 


