
MR De Zaaier Nieuwleusen 
 

Besluiten- en actielijst 20 september 2022 
Notulist: Chantal 

Aanwezig: Karin, Naomi, Noëlle, Gernando, Chantal en Hetty 

Nr. Onderwerp 
 

Besproken 

1 Opening 
 

Verhaal van Onderwijswereld 

2. Notulen vorige 
vergadering 

Akkoord 

3 Punten vanuit school - Vrijwillige ouderbijdrage: 
-Er komt een optie dat ouders het in twee delen mogen betalen.  
-Ouders wijzen op de potjes uit de gemeente om schoolkosten te vergoeden of op de stichting leergeld die ook 
schoolkosten vergoed voor ouders. 
-Sponsorloop organiseren om extra geld te werven. Dit wordt meegenomen naar de OuderRaad. 
-Kerstboekjes wel/niet meer meegeven aan kinderen. Dit punt wordt meegenomen naar de OuderRaad. 
 

- Brief vrijwillige ouderbijdrage 
De wettelijke voorwaarden m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage zijn besproken. Deze worden meegenomen in de brief 
aan de ouders.  
 

- Beleidsstuk PCO-N burgerschap 
Is kort besproken. Zodra het in het MT is vastgesteld gaat dit stuk naar de GMR. De leerkracht die in de GMR zit 
houdt de MR op de hoogte. De MR is geïnteresseerd in het beleidsstuk burgerschap van de Zaaier. Ter informatie 



 

ontvangt de MR dit als bijlage bij de notulen. 
 

- Evaluatie NPO vervolg  
-In de volgende MR vergadering komt de nieuwe stand van zaken aan de orde. Dit zal op iedere MR vergadering een 
terugkomend punt zijn.  
-We hebben het Infographic jaarverslag PCO-N bekeken, deze gaat nog naar alle ouders. 

 
 

- Vacatures en invulling  
Er is één vacature voor schoonmaker. Deze wordt nu nog ingevuld via het uitzendbureau. We hopen op korte termijn 
een eigen schoonmaker te kunnen benoemen. 

 
 

 
- Eventuele ontwikkelingen IHP 

Geen nieuwe informatie. Er is een informatieavond beloofd voor alle ouders, we hopen binnenkort een datum te 
horen. Actie: berichtgeving in de gaten houden en communiceren wanneer we meer weten. 

 
4 Vergaderdata Donderdag 17 november 

Maandag 23 januari 
Dinsdag 4 april 
Dinsdag 16 mei 
Maandag 10 juli 

 

5 Rondvraag - Informatieavond: wisselende reacties ouders, sommige ouders verlangen nog wel naar de presentatie waarin alle 
informatie van de groep aan de orde komt incl. de leerdoelen/leerlijnen. Anderen ervaren het juist als zeer positief. 
Idee volgend jaar: een gewone ouderavond organiseren (in 2 groepen) en daarnaast op twee middagen vrije inloop 
van 14.30-15.30 uur of op woensdag van 12.15-13.15 uur. In de tweede schoolweek waarin kinderen aan ouders hun 
plekje kunnen laten zien. Actie: voor 1-1-’23 een besluit nemen. Dit punt inbrengen op PV eind oktober en inbrengen 
in de OR. Enquête onder ouders uitzetten. 

 

6 Afsluiting Gedicht uit ‘ik wou dat ik een vogel was’ 



 


