
Notulen MR vergadering 

Donderdag 2 december 2021 

 

Datum: donderdag 2 december 2021 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats: Microsoft teams 

Aanwezig:  Annet, Mirjam, Mark, Steven en Arnaud 

 

1. Opening 

Sabine en Yneke zijn afwezig. Annet en Mirjam vertegenwoordigen OBS 

Twister. 

 

2. Definitief maken notulen MR vergadering van 16 september 2021 

Verslag is akkoord en kan geplaatst worden. 

 

3. Mededelingen vanuit de directie 

 

- Vakantierooster 2022-2023 

 

Annet heeft het vakantierooster 2022-2023 voor akkoord doorgestuurd 

naar de MR. De MR is akkoord. 

 

Wel geeft de MR aan dat de laatste periode voor de 2023 zomervakantie 9 

weken duurt. Zo aan het eind van het schooljaar kan dit best pittig zijn. 

 

Annet geeft aan dat dit komt door de examens bij het VLC waar rekening 

mee wordt gehouden.  

 

- Corona 

 

Voor OBS Twister is het een continue uitdaging; hoe kunnen we de 

overheid regels naleven en toch een zo constant mogelijk beleid voeren. 

 

Balans is voor ouders en leerkrachten belangrijk. 

 

Tot op heden is dit nog steeds gelukt. Maar dit vraagt veel van het 

docententeam. 

 

Voor de bovenbouw staat er altijd online werk klaar mocht dit nodig zijn. 

Daarnaast is er geïnvesteerd om het werk van de leerkracht makkelijker 

over te dragen bij afwezigheid.   

 



- Jaarplan 

 

Door corona zijn enkele activiteiten genoemd in het jaarplan on hold gezet: 

o meer- of/en hoogbegaafdheid 

o traject gedrag 

 

Zaken doorgeschoven naar volgend jaar. 

o traject gedrag 

o Voor ICT is een budget begroot 

o Techlab reservering 

o Onderbouw reservering 

 

Annet vraagt of Mark namens de MR nog meekijkt op de begroting. 

 

- Vraag aan MR: hoe kijken wij aan tegen het inzetten van hulpouders in 

Coronatijd. 

 

T.a.v. hoogbegaafdheid & rekentijgers kunnen we mits met zelftest 

akkoord gaan om dit middels hulpouders in coronatijd te continueren. 

Waarbij wij wel adviseren om bijvoorbeeld spatschermen te gebruiken. Wij 

zien hier een grote toegevoegde waarde voor de leerling (ontwikkeling). 

 

Techlab vinden wij een te grote groepsgrootte, waardoor wij hier minder 

positief naar kijken. Teveel bewegingen en teveel ouders. Wij adviseren 

om dit voorlopig in de ijskast te zetten. 

 

- Tussen schoolse opvang 

 

Leerkrachten willen geen continu rooster. 

 

Maar er zijn wel enkele uitdaging wat betreft de tussen schoolse opvang. 

 

Deze uitdaging zit hem vooral in de beschikbaarheid (denk aan Corona 

uitval) van begeleiders maar ook de beperkte pool aan hulpouders. 

 

Indien er onvoldoende begeleiders en/ of hulpouders beschikbaar zijn 

zullen de leerkrachten bijspringen. 

 

Hiermee is er een werkbare oplossing gevonden om de tussen schoolse 

opvang te continueren. 

 

De MR geeft als tip om de hulpouder meer te promoten middels: 

- Promotie: Is het een idee om vanuit kind & co een flyer aan te bieden aan 

nieuwe ouders om hier aandacht op te vestigen 



- Nadenken om de vergoeding voor een hulpouder te verhogen. Om dit 

aantrekkelijker te maken. 

 

Daarnaast is aan de MR gevraagd op welke manier je de inzet van Kind & 

Co begeleiders (de kosten hiervoor) en de vergoeding welke aan ouders 

wordt gevraagd meer in lijn met elkaar te krijgen. Mede met het oog op 

overblijf afmeldingen op het laatste moment en loondoorbetaling in periode 

dat door Corona geen opvang aangeboden kan worden. 

 

De MR is van mening dat dit geen aangelegenheid is van de MR. Maar dat 

dit onderdeel uitmaakt van het dienstenpakket zoals dat door Kind & Co 

wordt aangeboden en door OBS Twister wordt afgenomen. 

 

- Corona budget: Zaken welke momenteel wel doorlopen 

Vakdocent gym 

Mindfulness 

Onderwijs assistent 

 

4. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata) 

- Concept begroting stichting besproken. Door NPO gelden zien de 

financiën er positief / gezond uit. NPO verantwoording gaat Mark 

achteraan. 

- Enkele scholen binnen AORO zitten rond de bestaansnorm.  Voor hier 

enkel ter info. 

- Groot deel van de NPO gelden hebben door Corona nog geen 

bestemming kunnen krijgen. Maar ook deels door de krappe arbeidsmarkt. 

 

5. Ontvangen MR mails en informatiedocumenten 

Geen documenten ontvangen. 

 

6. Ingebrachte punten vanuit MR 

- Zittingstermijn MR 

ACTIE: Arnaud zal een stukje schrijven om de MR meer onder de 

aandacht te brengen bij ouders. Maar ook om mensen de mogelijkheid te 

geven om zich verkiesbaar te stellen voor de MR. Deze kunnen we dan 

publiceren via Social Schools.  

Arnaud stemt dit nog af met Annet. 

 

7. Rondvraag 

- Nog geen nieuwe GMR datum beschikbaar. 

- Steven vraagt Mark om binnen GMR te bespreken: of er bij Auro aandacht 

is voor de luchtkwaliteit zowel bij bestaande gebouwen als nieuwbouw. 

 

Volgende MR vergadering is 24 februari 2022 om 19.30 uur. Een teams uitnodiging 

is inmiddels verstuurd. 


