
Notulen MR vergadering Radboudschool 21 november 2022 19.30 uur 

Aanwezig: Helen, Pieter, Paul, Dick, Carla en Ingrid 

 

1. Organisatorische zaken 

 

a. Notulen vorige vergadering 

• Notulen goedgekeurd 

 

b. Binnengekomen e-mails 

• Blosse expeditie: gezamenlijk meesturen met advertentie nieuw MR lid.  

 

c. Vertrek Bart 

• Overname voorzitterschap: Pieter neemt het voorzitterschap over. 

• Oproep nieuwe kandidaten/checken oude kandidaten: Helen wil het bericht 

maken voor de oproep voor een nieuw MR lid.  

• Afscheidsattentie en moment: Pieter vraagt aan Bart of hij nog een 

afscheidsmomentje wil, anders brengen we iets langs.  

 

d. Concept jaarplan 

• Inhoud was ons al bekend. Helen vraagt nog naar de schoolafspraken.  

 

e. Leerlingentelling per 1 februari 

• Op dit moment 354 lln op 1 februari 2022, 323 lln op 1 februari 

 

f. Meerjarenbegroting 

• De begroting die nu is ingediend is sluitend. Omdat we volgend jaar 31 

kinderen minder hebben en NPO gelden ophouden heeft dit consequenties 

voor het aantal fte leerkrachten op school.  

• We moeten ook investeren: meubilair/ Chromebooks/ digiborden etc.  

 

2. Team 

• Schoonmaak van de school gaat nu goed na inzet nieuwe schoonmakers en 

extra tijd.  

 

3. Groepen 

• Er zijn geen grote issues in groepen, alleen af en toe wat kleine perikelen. 

• Paul noemt op dat ouders altijd bij hem langs kunnen komen als er dingen 

zijn, dan kan hij er ook meteen naar handelen.  

 

4. Ouders 

a. Binnengekomen e-mails, tips en vragen 

• Vraag over verdeling rapporten over schooljaar: vraag om terugkoppeling 

kind naar ouders voor de kerst, 1e rapport in feb/maart is pas laat.  



• Vraag of formulieren met persoonsgegevens (begin schooljaar) digital 

kunnen en alleen bij wijzigings aangepast kunnen worden. Ziber is met 

system hiervoor bezig. 

• Vraag om in December aan teg even dat ouders altijd bij de leerkracht langs 

kunnen (in de klas na schooltijd) of contact kunnen zoeken per e-mail/kwieb 

voor vragen en bespreking kind. 

 

5. Verkeersituatie rondom de school 

• Berichtje gaat uit naar ouders met gedragsregels.  

• Pieter zal contact opnemen met de gemeente. Hoe zien zij de situatie? Evt. 

parkeerplaatsen opheffen voor bakfietsen? 5 december komen 2 heren van de 

gemeente langs voor gesprek. 

• Samenwerking, input leerlingenraad: Jooske heeft gevraagd of Pieter of 

Helen aan willen haken bij de leerlingenraad ivm verkeerssituatie. Dit willen 

Pieter en Helen wel. Afspraak voor kerst lukt niet. 

 

6. Rondvraag 

• Dick: wil graag tijden in de agenda hebben, zodat we een richtlijn hebben.  

• Volgende vergadering januari verzet naar 16 januari ipv 23 januari  

 

Actiepunten:  

• Helen: oproep nieuw MR lid/ Jooske contacten mbt leerlingenraad. 

• Pieter: verkorte notulen maken/ contact zoeken met de gemeente mbt 

verkeerssituatie/ navragen bij Bart of hij nog een afscheidsmomentje wil.  

• Paul: advertentie nieuw MR lid plaatsen met daarbij advertentie Blosse 

expeditie. 

 

 
 


