
        
‘Met plezier naar de Pijler,  

want daar zit het wel SNOR’
 Agenda/Notulen MR  

Datum en tijd 

Maandag 17-10-2022,  
19.30 - 21.30 uur 

Plaats  

De Pijler Voor wie Belangstellenden en:  
Oudergeleding: 
Renske Kooiman (voorzitter)  
Judith Kamp 
Personeelsgeleding: 
Tessa Stijns 
Rianne van Schijndel (secretaris) 
Genodigden: 
Anja de Jong (directeur)  
Ouderraad: 
Suzan (penningmeester) 
Desiree (ouderraad)

Agendapunten: Inhoud:

MR vergadering (doel → voorstellen bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen)  

19.30 Opening Leden van de ouderraad zijn aanwezig. Twee leden van de ouderraad 
zijn aanwezig. 

Toegevoegd punt: 
- Financiën ouderraad. 
- Evaluatie continurooster.
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Financiën ouderraad. -Schooljaar 2021-2022: 100% 
van de ouders heeft de 
ouderbijdrage betaald. Dit is 
meer dan verwacht.  
-Schooljaar 2022-2023: OR 
verwacht dat 95% van de 
ouders de bijdrage betaalt.  
Kosten besparen door: 
busreizen te vervangen door 
ouders die autorijden. Het 
schoolreisje (1x per jaar) blijft 
wel met de bus. Om genoeg 
ouders te laten rijden, laten de 
leerkrachten dit op tijd aan 
ouders weten wanneer dit nodig 
is. 

Spaarsaldo: De OR wilt graag 
een Sintpak aanschaffen (rond 
de 200 euro). Elk jaar kost een 
pak huren 80 euro. Als het pak 
wordt aangeschaft, wordt het in 
een doos op zolder opgeborgen. 
De MR gaat akkoord met het 
aanschaffen van een Sintpak. 

19.35 Notulen vorige keer 
21-6-2022 

Notulen zijn al vastgesteld. Standpunt Tiny Forest: Op 
donderdag 3 november wordt 
groep 4/5 opgeleid als Rangers.
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19.40 Welkomstgesprekken 
nieuwe stijl 

Ervaringen uitwisselen. Nadeel: de oudergeleding heeft 
van veel ouders gehoord dat zij 
het jammer vinden dat het gelijk 
na schooltijd was. 
De ouders vonden het wel fijn 
dat ouders (die niet konden 
komen) op een andere dag in de 
klas mochten kijken.  

Maar wat willen wij nu bereiken? 
Wij willen elkaar beter leren 
kennen. Zodat ouders contact 
maken met elkaar en de 
leerkrachten. 
Naast kennismaken vindt de 
oudergeleding het ook belangrijk 
dat zij kennis krijgen over het 
leerjaar.  
Aandachtspunten:  

- Kinderen een grote rol 
geven tijdens deze 
kennismaking.  

- Met jonge kinderen kom 
je niet snel in de avond 
naar school. 

- Ruim van tevoren tijd/
datum doorgeven, zodat 
ouders hier rekening 
mee kunnen houden. 

- Heel de school 1 datum/
tijdstip en niet meerdere 
dagen.  

Voor zover de oudergeleding 
heeft vernomen zijn er geen 
ouders die het gemist hebben 
dat er geen vaste tijden waren 
voor de 1 op 1 gesprekken. 
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19.55 Terugkoppeling GMR Vragen n.a.v.? -Wat is bepaald vanuit het 
bestuursniveau en op 
schoolniveau m.b.t. excursies 
en informeren van ouders over 
het voorgezet onderwijs? 

Op schoolniveau is er geen 
beleid dat wij met excursies in 
de Hoeksch Waard blijven.  

Vanuit het directeurenberaad is 
er behoefte om de lessen van 
het VO niet onder schooltijd te 
doen. Zodat de kinderen op de 
basisschool geen lestijd missen. 
Het Actief en Het Hoeksch 
Lyceum hebben de tijden 
aangepast aan de 
basisschooltijden voor hun 
proeflessen. 
Zij organiseren losse lessen op 
woensdagmiddag. Hier kunnen 
de leerlingen naar toe gaan. 

Overlegvergadering met bevoegd gezag (doel → antwoorden op vragen krijgen, informatie uitwisselen, adviezen bespreken) 
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20.00 - OR financieel jaarverslag 
2021/2022 

- Budget OR 2023/2024 + 
notulen OR 

- Financieel jaarverslag 
actierekening 

Zie bijlage. Ter vaststelling. Secretaris en voorzitter OR 
schuiven aan. 

Zie bijlage. Ter vaststelling. Secretaris en voorzitter OR 
schuiven aan. 

Zie bijlage. Ter vaststelling. Anja licht toe. 

- OR financieel jaarverslag 
2021/2022: De meeste ouders 
hebben de TSO betaald. De 
verwachting is dat de meeste 
ouders dit in 2022-2023 ook 
doen.  
-Evaluatie continurooster:  
De oudergeleding en PMR heeft 
geen negatieve geluiden van de 
achterban gehoord.  
Tijdens het buitenspelen spelen 
de oude en de jonge kinderen 
SNOR samen. 
Een kleine groep ouders komen 
soms ook voorschooltijd de 
school binnen. Ouders (van 
groep 1 t/m 8) mogen wel altijd 
na schooltijd binnenkomen. Ook 
als zij geen vraag hebben, zijn 
zij welkom.  
  
-Onderwijsinspectie: In het 
verslag staat dat de scholen van 
de Hoeksche school met een 
voldoende zijn beoordeeld. De 
Pijler wordt niet in het verslag 
genoemd.  
Het officiële rapport is er nog 
niet. Het bestuur had nog wat 
kanttekeningen en gaat met de 
inspectie hierover nog in 
gesprek. Als het officiële verslag 
af is, wordt dit met de school 
gedeeld.   

- MR vergadering: 
De vergadering van dinsdag 22 
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21.20 Rondvraag en sluiting SchouderCom: Per 1 december 
a.s. gaat SchouderCom stoppen 
en gaat het stysteem over naar 
Kidsconnect groep. 
Gaan wij mee? Of stappen wij 
over naar een ander systeem? 
Er kunnen twee ouders uittesten 
hoe Parro (een ander systeem 
via Parnassys) werkt. De 
oudergeledeing test dit uit.  
De directrice vraagt bij andere 
directeuren na wat zij gaan doen 
en wat zijn de ervaringen met 
Parro etc. 

De oudergeleding heeft een MR 
cursus gevolgd m.b.t. hoe de 
MR zijn achterban kan bereiken.  

De tips: Waar zet je de MR op 
de site? Hoe snel kan je MR 
vinden op de site? 
Zorg ervoor dat de meeste 
ouders weten wat de MR is. De 
MR moet goed in beeld hebben 
wat hun doelgroep is. Zorg dat 
de website er kort en krachtig 
uitziet. Met FB bereik je de 
meeste ouders.  

Voor volgende vergadering:  
-Hoe betrekken wij de ouders bij 
de MR? 
-Hoe is de cursus MR Effectief 
van PMR gegaan op maandag 
14 november? 
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