
Notulen MR vergadering Radboudschool 27 januari 2021 19.30 uur 

1. Opening 

Aanwezig: Iris, Bart, Martijn, Helen, Paul, Ingrid en Jooske 

Afwezig: Dick (i.v.m. GMR-vergadering) 

 

2. Voorstellen Helen Wildeboer 

Moeder van Noor (groep 5) en Joep (groep 1-2b). Heeft nu haar eigen bedrijf YosoY 

waarbij ze kinderen en groepen begeleiding geeft. Nu ook ingestapt bij de zorg om 

daar sociale veiligheid te vergroten.  

 

3. Notulen vorige vergadering 

Bart deelt nog de samenvatting en Paul plaatst dit op de website.  

 

4. Stand van zaken Personeel/ Corona/ Thuisonderwijs 

We merken dat deze lockdown zwaarder wordt ervaren.  Er is meer vraag naar 

noodopvang en het wordt behoorlijk puzzelen hoe we dit kunnen opvangen en welke 

leerkrachten we daarvoor kunnen inzetten.  

 

Blosse neemt het standpunt in om de eindtoets niet te doen, maar scholen mogen zelf 

besluiten of zij nog een eindtoets willen om hun advies te ondersteunen/ bevestigen.  Een 

nadeel aan de eindtoets is dat scholen erop afgerekend worden. Het middelbaar onderwijs is 

het ermee eens om geen eindtoets te doen. Als er maar voor 1 maart een advies ligt. Je mag 

tot 1 juni het advies heroverwegen. Het advies van Arie Slob en het middelbaar onderwijs is 

om een kansrijk advies te geven en daarbij de denken aan een combi bijv. havo-vwo advies. 

 

 

 

5. Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage wordt verhoogd. Dit is besloten in de ALV van de OR. De verhoging 

loopt de komende 3 jaar op met €5,00 per jaar, het eindigt bij €60,00.  

 

6. Meerjarenbegroting 

Dick heeft onze begroting voorgelegd bij de GMR. Paul gaat in overleg met Bart, 

Martijn, Helen en Dick over deze begroting.  

 

7. Voortgang meerjarenplan 

Het op papier zetten van het plan is nog niet gelukt.  

 

8. Stand van zaken ondersteuningsprofiel 

Marlieke heeft aangegeven dat er niet veel is veranderd in het ondersteuningsprofiel. 



Alleen wat aantallen van leerlingen. Marlieke stuurt ons het ondersteuningsprofiel 

toe.  

 

9. Concept vakantierooster 2021/2022 

We hebben van Paul het conceptrooster ontvangen. De volgende MR vergadering 

hopen we het rooster definitief maken. Vrijdag 24 december wordt waarschijnlijk een 

extra vrije dag. De planning van de studiedagen volgt later.  

 

10. Huisvesting Bart en Dick 

Het voorstel is om met de MR alvast 2 jaar vooruit te kijken gecombineerd met de 

prognoses en begroting. 

We moeten bekijken hoe lang we door kunnen gaan met de 14e groep. En hoe gaan 

we dat aanpakken de komende jaren.  

 

11. Plaatsen documenten op de website 

We hebben besproken dat het leuk is om een stukje op de website te plaatsen bij de 

oudergeleding wie, wie is. Daarnaast zorgen we ervoor dat de website up tot date 

blijft en plaatsen we de samenvatting erop.  

 

12. Rondvraag 

- Meubilair inkopen bij heel Blosse is mogelijk. Als school heb je zelf de keuze.  

- Leerkrachten hebben via Forms hun mening gegeven op trakteerbeleid. Het 

overgrote merendeel wil dat de kinderen blijven trakteren. Wel geven veel collega’s 

aan dat de traktatie kleiner en gezonder kan.  

 

 

 

 

13. Afsluiting 

 

To do: Wie?  Wanneer? 

Stuurt rapport over effectief 
afstandsonderwijs 

Paul Voor 29 januari 

Marlieke vragen om het 
ondersteuningsprofiel te delen 

Paul  Voor 23 maart zodat 
we het deze 
vergadering kunnen 
bespreken/goedkeuren  

 

 

 

 



 


