
 

Agenda en notulen MR Spijkenisse 16-03-2022  

Datum  16-03-2022  

Tijd  19.00 - 21.00  

Locatie  Teams  

Voorzitter  Suzanne  

Notulist  Arjen 

Aanwezig  Ineke, Suzanne, Ester, Arjen  

 Afwezig  Patricia 

   

   

Tijd  Onderwerp  Wie  

Voorbereiding / 

inhoud / 

besproken  Doel  

19:00 

- 

19:05  Welkom  voorzitter        

19:05 

- 

19:10  

Vaststellen 

agenda  allen  

Notulen 

goedkeuren   

19:10 

- 

19:15  Mededelingen  voorzitter      



19:15 

- 

20:45  Lopende zaken  allen Ouderbijdrage 

 40 leerlingen inmiddels betaald 

voor 2021/2022.  

Gelden 2019/2020 gaan 

uitgeven tijdens schoolreis. 

Onderste 2 groepen en Beo 

groep naar Blijdorp. 

Andere 6 groepen naar Efteling. 

    Ester 

Subsidie 

Burgerweeshuis 

3500,- subsidie ontvangen voor 

kamp. Niet zeker of dit jaarlijks 

terugkomt, maar zit wel een 

mogelijkheid in. Hierdoor minder 

bijdrage voor ouders. 

    Ester 

Plan NPO gelden 

en Big Rocks 

1. Ouderhulp gaat de 

goede kant op, 7 a 8 

personen. Planning 

geven webinar over de 7 

gewoonten van Covey. 

2. Bewegend leren is 

gestart en loopt goed. 

Loopt of schema en is in  

afrondende fase. 

3. Begrijpend lezen, met 

hulp van Extern en op 

die manier ook team 

studiedag omgezet 

4. Gevarieerd programma, 

maar voor volgend jaar 

misschien wel beperkter. 

Hierover eind maart 

vergadering gepland. 

Burgerschap keuzes 

maken om niet elk 

onderwerp jaarlijks te 

laten terugkomen. 

5. NPO gelden. Zoveel 

mogelijk cultuur 

binnenhalen. Paas/Lente 

feest ook externe 

binnenhalen. Beweeg 

capaciteit binnenhalen 



voor de gymlessen. Meer 

tijd om dit uit te geven. 

6. Jeugdeducatiefonds, 

voor ouders die minder 

geld te besteden 

hebben. Jaarlijks 

10.000,- beschikbaar. 

Maar vergt veel tijd. 

Misschien idee om in 

toekomst hulp van ouder 

te krijgen. Nu stepjes 

besteld voor 

buitenspelen. 

    Ester 

Personele 

bezetting 

Gymleraar lastig te werven en 

nu plan om professioneel filmpje 

te maken.  

Pedagogisch medewerker 

naarstig op zoek voor BEO 

locatie. Nu plan om tijdelijk 

oplossen uit eigen personeel. 

Leraar zoeken voor fulltime 

functie vanaf volgende jaar.  

  allen Trotsbox 

Opzet opnieuw bekeken. Idee is 

om compacter te maken 

waardoor overzichtelijker. 

  

Ester kan uit 

vergadering  allen 

Notulen 

vergadering   

20:45 

- 

20:50  

Terugkoppeling 

/ notulen GMR  voorzitter  

GMR is nog in 

ontwikkeling. Nog 

geen lid vanuit 

Spijkenisse.  GMR nog niemand uit spijkenisse. 

20:50 

- 

20:55  

Agendapunten 

volgende 

vergadering   

  

  

   



21:00  Afsluiting  voorzitter       

   

  

 

 


