
 
 

Notulen MR vergadering 
Datum : Woensdag 7 oktober 2020 

    Locatie: Digitaal 
 
Aanwezig:  CaroLien Kampen, Ackelyn Stapensea, Tessa de Lange, Jeltsje Venema, Tim Broersma,  
Rianne Bult 
afwezig:  Lysbeth Miedema 
 

1. Lysbeth zal namens de personeelsgeleding plaats nemen in de MR 
2. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Rianne mailt de notulen naar Tonny 
3. Er zijn een aantal vacatures in de GMR. Op dit moment zit Jolmer de Vries in de GMR. Wanneer de 

termijn van Jolmer erop zit, zal Walter zich beschikbaar stellen. (Dit ivm spreiding van school 
vestigingen)  

4. In de nieuwsbrief van de GMR staat aangegeven dat het GMR-bestuur in tweetallen willen 
aansluiten bij MR vergaderingen. Rianne zal de GMR uitnodigen voor de eerst volgende vergadering 
van 13-01-2021. Punten om te bespreken: 
- Notulen GMR summier, niet inhoudelijk 
- Mailbehandeling 
- Belangenbehartiging personeelsleden 
- Stakingsgelden 
Ackelyn zal tijdens dit gesprek niet aanwezig zijn. Wanneer er punten besproken moeten worden, 
zal dit vooraf plaats vinden. 

5. In de GMR notulen van 10-2-20 wordt er gesproken over de stakingsgelden, nadat er mailcontact is 
geweest wordt aangegeven dat dit geen onderwerp is van de GMR en dat directeur contact dient 
op te nemen met CvB.   

6. Op dit moment wordt er niet gespaard voor een goed doel, dmv geld inzamelen op 
maandagochtend. In huidig schooljaar zal een goed doel worden gekoppeld aan een actie in een 
projectweek. Ackelyn zal dit informeren in de volgende nieuwsbrief. Ook zal dit worden 
aangegeven bij de werkgroep 

7. De ouderbijdrage word een vrijwillige bijdrage, dit is door de Eerste Kamer bepaald, kinderen 
mogen door deze regeling dan ook niet worden uitgesloten voor deelname aan schoolreisjes.  In 
januari zullen de ouders de rekening gaan ontvangen zodat dit voor de Meivakantie betaald kan 
zijn. Ouders zal wel de noodzaak duidelijk worden gemaakt wat de ouderbijdrage is en dat dit niet 
ten koste moet gaan van het onderwijsgeld. 
Voor schooljaar 20/21 blijft het doel wel schoolreisjes te organiseren. 

8. Wanneer een kind ziek is en niet naar school kan komen, hoeven ze de lessen niet online te volgen. 
Wanneer een kind thuis moet blijven ivm ziek familielid of familielid met Corona, kan leerling werk 
blijven volgen. Het is van belang dat school geïnformeerd wordt.  Ackelyn zal nogmaals informatie 
in de nieuwsbrief vermelden. 

9. Vanuit Nije Gaast is afstand genomen van Zwarte Piet. Dit zal aangepast worden naar Roetveeg 
Piet. Na de herfstvakantie zal meer duidelijkheid komen of Piet op school mag komen of  
“in quarantaine” zit. Er is al contact geweest met de Sint Commissie uit Koudum, om zo een gelijke 
situatie te krijgen 
 



De Kerstcommissie komt binnenkort bij elkaar. In de huidige situatie kan kerst niet gevierd worden 
met alle kinderen en ouders bij elkaar. Er is een idee om als Koudum Ferbynt een gedichtenroute 
door Koudum te maken en hieraan een prijsvraag te verbinden.  

10. Audit Ouderbetrokkenheid is afgerond. Audit is behaald. 
11. Wanneer er ideeën zijn om contact tussen ouders/leraren te behouden, deze graag aangeven. 

Rianne geeft wel aan dat het directe contact wordt gemist, via Parro gaat contact prima. Er kan 
telefonisch afspraak worden gemaakt voor na schooltijd.  Jeltsje zou een digitale rondleiding wel 
leuk vinden, zodat je kunt zien waar de kinderen mee bezig zijn.  

12. Rondvraag: Rianne; op dit moment is er een klas groep 5/6, is er al nagedacht over hoe de klas eruit 
komt te zien wanneer groep 6 groep 8 is/van school is? Ackelyn geeft aan dat hierover nog niet is 
nagedacht, en dit tzt wordt bepaald. 

 

Volgende vergadering 13 januari 2021 

31 maart 2021 

9 juni 2021 


