
 

  

Agenda zakelijke ouderavond MR de Getijden 

Datum: 9 november 2021 

Tijd: 20.00 – 21.00 uur 

Aanwezig: Eva, Marjet, Sabine, Elsa, Ellie,  Marieke, Gerrie, Nienke, Gijs, Jaap, Kim, Chris, 

Willianne, Annemarie  

Voorzitter: Eva 

Notulist: Ellie  

Agenda:  

 

1 Opening door voorzitter MR   

2 Jaarverslag MR  

De samenstelling van de MR wordt kort toegelicht. De vergaderpunten worden kort toegelicht.  

Vrijwillige ouderbijdrage: Deze wordt via de whatsapp groep van ouders verstuurd, omdat dit niet 
via Parro kan. Een aantal ouders geeft aan nog geen lid te zijn van de appgroep. De directie zorgt dat 
dit binnenkort up to date is.   

Mogelijke Fusie Vcpo en Lauwers en Eems: Er wordt gevraagd wat de motivatie van de besturen is. 
In de GMR is besproken dat dit te maken heeft met de krimp en de verwachting is dat het in de 
toekomst lastiger is om kleine scholen open te houden.  

Uitbreiding schoolgebouw: Er wordt gevraagd of er is nagedacht over BSO-mogelijkheden. De school 
zou dit graag in de nabijheid van de school willen. In en om de school wordt dit lastig. In de buurt zou 
mooi zijn maar dit zal op korte termijn niet gerealiseerd kunnen worden vanuit de gemeente. Er zijn 
wel diverse mogelijkheden onderzocht. 

Er wordt gevraagd waar het lokaal voor gebruikt gaat worden. Creatief, voor uitvoeringen, techniek 
etc. als onderdeel van de middenruimte en het is bruikbaar als apart lokaal.  

Oversteekplaats: wat kunnen we er aan doen dat ouders nog steeds bij school parkeren i.p.v. op de 
parkeerplaats.  Alle ouders zijn hierop persoonlijk aangesproken. 

Er kunnen borden worden geplaatst, maar er is ook al veel gebeurd en er komt weinig terug van de 
gemeente.  

Corona/gevolgen onderwijs: wat als er weer een lockdown komt? Hoe Montessori meer thuis 
krijgen? Montessorimaterialen zijn lastig mee naar huis te geven.  

Wat hebben we geleerd van de vorige coronaperiode? Veel mooie dingen van ouders gezien. Deze 
ideeën ook uitwisselen met elkaar en elkaar inspireren. 

NPO Gelden: de aandacht vanuit onze school is gericht op spelling en er wordt ingezet op cultuur en 
personeel. Er is 700 euro (bruto) per leerling beschikbaar. De inzet van deze gelden moet 
verantwoord worden aan het bestuur en het bestuur moet dit verantwoorden aan het ministerie. 



 

3 Terugblik op het afgelopen schooljaar en vooruitblik door Sabine 

Sabine laat een fotoverslag zien: 

Terugblik 20/21: 

Het schooljaar startte met triest nieuws. Het overlijden van EHBO lerares mevrouw Paagman. Nienke 
kwam het team versterken.  Hierna volgden de stoetbomen, het appels plukken, Ellie en Natascha 
hebben hun Montessoridiploma gehaald, de voorleeswedstrijd is geweest. Sinterklaas is in december 
vorig jaar digitaal langs geweest.  Kerst werd gevierd op de laatste schooldag voor de lockdown.  Op 
5 februari mocht de school weer open.  Vervolgens kon Pasen weer gezellig samen gevierd worden. 
Er werd weer geklust op school en ook werd er weer in de  moestuin gewerkt, De kinderen mochten 
ook weer gezamenlijk buiten spelen. In mei zijn een aantal klassen thuis geweest i.v.m. besmettingen 
op school. Ook kon de bovenbouw op de valreep wel op kamp in Borger. Voor alle groepen is er i.p.v. 
schoolreis een activiteiten dag geweest.  De school is gestart met de Erik App waarin de ontwikkeling 
van kinderen gevolgd kan worden. Op de  laatste woensdag is afscheid genomen van groep 8. 

 

4 Verantwoording ouderbijdrage    

Ouderbijdrage afgelopen schooljaar: 

Er is door 65% van de ouders een bijdrage gedaan, en er is geen geld geïnd voor schoolreis omdat dit 
niet heeft plaatsgevonden. 

Er zijn weinig uitgaven geweest i.v.m. corona en de reservepot is daardoor gegroeid. De werkgroepen 
zouden in de toekomst ook gelden kunnen krijgen vanuit de ouderbijdrage. Na de zakelijke 
ouderavond wordt een tikkie verstuurd voor de ouderbijdrage. Het bedrag verhogen kan als nadeel 
hebben dat er minder mensen gaan betalen.  

Er wordt kort toegelicht waar de vrijwillige bijdrage voor nodig is: alle activiteiten die niet direct aan 
onderwijs gerelateerd zijn worden hiervan betaald. Ouders stellen voor om het bedrag van 25 euro 
te verhogen. Alles is immers duurder geworden.  

Voorstel: open tikkie met daarin een richtbedrag van 30 euro. Minder of meer betalen is nu ook een 
mogelijkheid. Alle aanwezigen gaan met dit voorstel akkoord.  

Het bedrag voor schoolreis wordt vastgesteld op 30 euro en voor kamp 75 euro. 

5 Penningmeester 

Voor het komende schooljaar zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester.  

 


