
MR-vergadering maandag 19-09-2022 (19:15 uur – 21:15) 
 
Aanwezig: Marie-Claire, Toon, Lisanne (online), Marco (online), Remco, Marian 
Notulist: Marian 
 
1. Opening, vaststellen notulist 
Remco opent de vergadering om 19:15, Marian notuleert. 
      
2. Vaststellen agenda 
De agenda is akkoord. Vraag over eventuele verhoging ouderbijdrage wordt meteen beantwoord. 
 
3. Notulen MR-vergadering 7-7-2022 
Notulen zijn akkoord. 
 
4. Jaarplan MR schooljaar 2022-2023 
We lopen het jaarplan even door. Overblijfreglement kan eruit, het overblijven ‘an sich’ houden we 
natuurlijk wel in de gaten. De Kwaliteitskaarten worden nu we werken met leerKRACHT de ‘Zo 
werken wij’-kaarten genoemd. We laten ‘leerKRACHT’ elke vergadering terugkomen (als de agenda 
dit toelaat).  
 
5. Acties RI&E de Rietvest – stand van zaken 
Echt gevaarlijke zaken zijn vorig jaar al opgelost, het onkruid wordt ook vaker weggehaald. Lopende 
zaken worden snel bij externe experts (loodgieter, elektricien) weggelegd en ook sneller opgelost. 

 
6. Subsidie basisvaardigheden / Subsidie Rijke Schooldag / Jeugdeducatiefonds 
-Subsidie basisvaardigheden: is aangevraagd, maar nog niet toegekend. (Loting wordt bekend op 
23-12-2022.) 
-Subsidie Rijke Schooldag: is aangevraagd, maar nog niet toegekend. (I.s.m. gemeente Moerdijk, 
MeerMoerdijk, Molenvliet en een school van St. Borgesius. Gaat over verlenging van de schooldag: 
kookklas, pleintjessport, lessen filosfie etc.) 
-Jeugdeducatiefonds: is aangevraagd en  toegekend.  
 
7. LeerKRACHT (verbetercultuur) 
Kim licht (online) de ‘Zo werken wij’-kaarten toe. Ook de manier van werken met LeerKRACHT 
wordt verder besproken. Vragen van de oudergeleding worden meteen beantwoord. 

 
8. Schoolondersteuningsprofiel (actualisatie) 
Er zijn wat kleine dingetjes veranderd in het schoolondersteuningsprofiel t.ov. de vorige versie, 
Marco licht dit verder toe. 
 
9. Toekomst van de scholen in Klundert 
De volgende stap is om de MR-en (weer) erbij te betrekken. Op de bijlage na, is er verder weinig 
ontwikkeling te melden. De startnotitie is heel algemeen, nu moet het programma verder 
uitgewerkt worden. Vragen vanuit de MR worden (voor zover bekend) door Marco beantwoord. 
Het blijkt nu dat er net voor de zomervakantie een document bij de gemeente is ingediend obv. de 
input van de werkgroepen (die geen formele status hebben) waarbij de MR (die wel een formele 
status heeft) niet direct betrokken en geïnformeerd is. De MR vindt dit heel bijzonder. 



 
10. Gevolgen van inflatie en stijgende prijzen 
(Energie) prijzen stijgen. Dit heeft gevolgen voor de kosten van school zelf, maar ook voor de 
(mogelijke) gevolgen van leerlingen thuis. School is zich bewust van hun signalerende functie 
richting leerlingen en is alert op moeilijke thuissituaties.  
 
11. Corona-beleid 
Het beleid wordt doorgenomen en later verder ingevuld. We vragen Marco om in de Nieuwsflits 
weer eens de afspraken mbt. testen, verkoudheidsklachten etc. te plaatsen, zeker aangezien we de 
herfst/winter ingaan. 
 
12. Overige opmerkingen / rondvraag directie: 
Invallerspool is nog nooit zo leeg geweest, docenten springen bij en werken extra waar ze kunnen, 
maar de kans is groot dat er klassen zonder leerkracht komen te zitten in geval van ziekte.  
Marco stuurt nogmaals via de Parro het stappenplan in geval van ziekte, voor de nieuwe ouders, 
maar ook als reminder voor de andere ouders. 
De ervaringen met het continurooster worden besproken, ouders en leerkrachten lijken positief.  
 
Remco sluit dit gedeelte van de vergadering af om 20:54 uur.  
 
13. Ingekomen stukken  
Alleen mail van de GMR mbt. vergaderdata komend jaar en dat ze gaan werken met commissies en 
vergaderingen voorafgaand aan de formele vergadering.  
 
14. Nieuws uit de GMR 
Zie punt 13.  
 
15. Rondvraag / w.v.t.t.k. 
Marian en Remco hebben dinsdagavond 27-09 kascontrole van de OR.  
Remco sluit de vergadering om 21:10 uur. 
 
 
Stukje Nieuwsflits: 
De MR heeft maandagavond 19 september weer haar eerste vergadering gehad in het nieuwe jaar. 
Het was een goede avond, ook al hadden we behoorlijk wat op de agenda staan. We hebben ons 
eigen jaarplan doorgenomen, zodat we zeker weten dat we geen belangrijke zaken vergeten 
lopende het jaar. Verder hebben we de voortgang van de RI&E besproken, aangevraagde subsidies 
en het licht gewijzigde schoolondersteuningsprofiel. We hebben het tijdspad ingezien mbt. de 
Toekomst van de Scholen in Klundert en dat de gemeente er nu mee aan de slag is. Verder hebben 
we gesproken over de stijgende (energie)prijzen en de mogelijke invloed daarvan op de school. 
Tenslotte hebben we het nieuwe beleid besproken van Stichting de Waarden mbt. Corona en over 
de zorgelijke situatie mbt. vervanging van leerkrachten in geval van ziekte: de invallerspool is zo 
goed als leeg. Leerkrachten vangen op en springen bij waar ze kunnen, maar de gevolgen hiervan 
zullen dit jaar waarschijnlijk wel merkbaar gaan worden. 
 
 


