
 
 
 
Notulen MR vergadering 
Cuneraschool 
 
 
 
 
 
   

Datum:  22 november 2021  

Tijdstip:  19.30 uur 

Locatie: Cuneraschool 

 

  

 

Aanwezig: Henriëtte Vaandering, Richard Verkerk, Rob Diepenbroek, Esmée Doets (digitaal), Martijn van den 
Hombergh, Boukje Zonneveld 
  

 

Deel 1: MR in overleg met directie 

Opening en vaststelling agenda*  

• Richard heet iedereen welkom. 

• Agenda vastgesteld 

Notulen vergadering van: * 

12 oktober 2021 

Tekstuele aanpassingen (Richard), waarna de notulen goedgekeurd zijn. Richard 

past deze aan en stuurt ze door naar de GMR. 

 

NAV actiepunten 

-Esmée verstuurt de notulen en het jaarverslag: gedaan 

-Richard past de jaarplanning aan: gedaan 

-Martijn stuurt de betreffende artikelen van het MR reglement naar Richard 

Gedaan 

Mededelingen directie / team (input Henriëtte) 

- Corona update (ook m.b.t. de vieringen in december) (Henriëtte) 
o Mondkapjesbeleid weer op school en gezin volledig thuis bij 

besmetting. In drie verschillende groepen 1 ouder besmet. Bij 
meer dan drie besmettingen moet de hele klas in quarantaine. 

o 3 december sinterklaasviering: we halen sinterklaas binnen 
zonder ouders. 

o Kerstviering: kerstlunch zonder de ouders i.p.v. kerstdiner. 
o Bij besmetting informeren we de desbetreffende klas.  

- Moestuin (Richard) 
o Marloes Graafland: zij is heel enthousiast en bevlogen met 

tuinieren en heeft affiniteiten met het onderwijs. Samen met een 
paar ouders wil zij dit graag oppakken. De bedoeling is dat er 
volgend schooljaar gestart kan worden met het verbouwen van 



 

groentes, fruit etc. De groepen zullen dan onder begeleiding 
van ouders oogsten en zaaien. 

- Inspectiebezoek (Henriëtte) 
o Januari inspectie: Vorig jaar kwaliteit en dit jaar echt in de 

klassen kijken (5 groepen aan de beurt). De inspectie wil 
instructies bekijken van rekenen, taal en WO. We vinden dit zelf 
ook heel interessant aangezien we hier enorm in geïnvesteerd 
hebben. Ze maken hier geen verslag van, lichten dit mondeling 
toe. Het uitgebreide inspectieonderzoek bestaat niet meer dit 
heet nu het monitoronderzoek dat een bijdrage levert aan het 
stelseltoezicht. 

- Uitval 1/2C (Henriëtte) 
o Maaike/Annie: Henriëtte licht dit toe. Eelco heeft het de 

afgelopen periode goed opgelost samen met interne collega’s. 
Annie wordt komende weken nog intern vervangen en Maaike is 
er nu weer. 

- Schooltijden (Henriëtte) 
o Henriëtte: licht dit toe. Het team zou het prettig vinden als de 

ochtenden toch weer om 8:30 te starten. Dan van 12:00 uur tot 
13:00 uur pauze en de middag dan tot 15:00 uur. De middag 
laten we bewust zo i.v.m. externe situaties. Voor overblijf zal de 
situatie makkelijker zijn (minder lang) echter als je naar huis 
gaat is het wellicht kort. Vier of vijf jaar geleden is er a.d.h.v. de 
tevredenheidspeiling vastgesteld dat we de komende 5 jaar 
geen discussie voeren over continurooster, deze wordt de 
komende peiling wel weer meegenomen.  

o Wellicht ook in combinatie met de TSO toename, indien het 
rooster zou worden veranderd dan kan het wel meer leerlingen 
opleveren voor TSO. De TSO heeft voldoende capaciteit 
hiervoor. 

o VSO; is hierover nagedacht? Nog niet, Henriëtte neemt dit mee. 
o We nemen de nieuwe schooltijden mee in de komende peiling. 

De gehele MR staat niet onwelwillend tegenover het aanpassen 
van de schooltijden. In April graag nogmaals agenderen.   
 

 

Items jaarplanning 

- Begroting school 2022*  



 

o Beproken, Martijn licht dit toe: Leerling telling gaat veranderen 

naar 1-2-2022, daarom zal de begroting ook gaan veranderen: 

van schooljaar naar kalenderjaar. Personeel keurt de formatie 

goed. De begroting en formatie zijn besproken en de MR heeft 

advies gegeven: PG keurt hem goed en de OG geeft een 

positief advies. We adviseren om zo door te gaan.  

- Begroting OR 2022 

o Martijn licht toe (aangezien hij ook in de kascommissie zit). 

Hierna hebben we de volgende vragen/opmerkingen: 

o Met hoeveel € wordt de ouderbijdrage verhoogd? Is dit door de 

eenmalige schoolreis? Of lage opbrengsten van het oud papier?  

o Komt het oud papier ophalen nog terug bij de ouders voor extra 

inkomsten. 

o Waarom zijn bepaalde kostenposten: onvoorzien / versiergroep 

en lustrum weg? Lustrum is over 1 jaar. 

o Streven van de OR is dat er voldoende in kas is bij het begin 

van het schooljaar zodat het schoolreisje betaald kan worden. 

o Kascontrole van de OR: Martijn neemt deel namens de MR. 

- Begroting TSO 2022 

o Martijn: Het valt op dat er verschil in zit in het aantal leerlingen 

per schooljaar / kalenderjaar. Hoe kan het dat de berekening 

per kalenderjaar gaat en het aantal dagen per schooljaar?? 

Voor de rest geen bijzonderheden. Overzichtelijk geheel. PG en 

OG geven een positief advies. 

o  

Input ouders 

a. - 

 

Lopende items (evt. aanvullen / opschonen) 

a. Hoe zijn de oudergesprekken met kind erbij verlopen? Richard/Rob: Erg 

fijne en leuke gesprekken die je meer met het kind voert. In het CMT wordt 

besproken om dit ook vanuit de lagere groepen in te voeren. Deze manier van 

gespreksvoering is ook in de leerlingenraad besproken. Hier gaven de 

kinderen aan dit wel eng te vinden. Dit onderwerp wordt nog verder opgepakt 

en in het team besproken. 

 

 



 

Deel 2: MR Vergadering 

 

Samenvatting ingekomen en uitgegane post / e-mail, update GMR 

a. In: - 

 

b. Papieren post: - 

N.A.V. punten besproken in deel 1 van de vergadering 

- 

W.v.t.t.k. / rondvraag en sluiting 

- MR reglement 

- alle met rood gearceerde stukken tekst behoren bij de Cuneraschool. Het 

reglement is ook voor elke school dus vinden wij dat wij er wat van mogen 

vinden i.p.v. GMR. Richard maakt alles ‘zwart’ en stuurt dit naar de GMR. 

 

 

 


