
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 8-12-2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Groenhouten
Aanwezig: Maartje, Erik, Selinde, Inge, Sylvia
Afwezig: Marsha, Elsa
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Opening vergadering, mededelingen
Inge opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen
De notulen worden vastgesteld.

3. Afsprakenlijst
-

4. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen
Ouders: Ingekomen mail met zorgen over de tribunetrap. Wij denken dat het veilig is, aan de ene kant
op en aan de andere kant af en er zijn leuningen, het middengedeelte is tribune en geen trap.
Leerkrachten letten op bij binnenkomst en weggaan. Inge gaat de mail beantwoorden. We zullen
nagaan of er antislipstrips nodig zijn op de trap.
Vraag van een ouder of de pieten minder geschminkt kunnen worden, meer als een roetveegpiet,
zoals in het Sinterklaasjournaal. Sylvia geeft het aan de Sintcommissie door en het wordt met Elsa
opgenomen. Ook aan de sintcommissie wordt doorgeven of er een kijkmoment voor de ouders kan
komen om naar de surprises te kijken (Sylvia).
Hobbit: -
GMR: Inge is op de vergadering van de GMR geweest. Het ging over Voila in een powerpoint. De
financiën zijn op orde. De begroting volgt nog in februari. Er is veel ziekteverzuim. Is het bij Voila
hoger dan landelijk? Er is een lerarentekort, waardoor er geen vervanging is. Hoe minder inval
beschikbaar, hoe meer druk op het vaste personeel, zo ontstaat een vicieuze cirkel. Wat betreft het
aanname beleid, de maximale grote van de groep kan aangegeven worden in de schoolgids, staat het
niet in de schoolgids dan is het maximale aantal 28. Kan ons maximum de volgende keer in de
schoolgids? Kunnen we dit in de volgende vergadering met Elsa bespreken. En dan kan het wellicht
jaarlijks op de agenda. Alle scholen in Leusden zitten nu in een nieuw gebouw. Bijna alle scholen in
Leusden zitten vol. Is er nog een nieuwe school nodig in Leusden? Het is een wens dat Achterveld ook
een nieuw gebouw krijgt.

5. Schoolontwikkelingen
In groep 6 is hard gewerkt om er één groep van te maken. Ze zijn heel goed gestart. Yvonne draait de
groep 4 dagen. Er blijft wel wat onrust. Er is hulp van buitenaf bijgehaald; geluks aanpak van Andrea
voor een veilig klassenklimaat. Een suggestie is dat ouders wellicht ook beter meegenomen kunnen
worden (ook door de MR). Is het een idee om ouders uitnodigen, zodat ze mee kunnen denken.
Minder info op papier, meer in gesprek. Er komt een ouderavond aan in groep 6 in januari. Misschien
is het een idee om inhoud en vorm te combineren, bijvoorbeeld met een kunstroute en dan een
koffiemomentje in de klas. Stand van de MR, OR. Het contact met de leerkrachten is minder
geworden, doordat ouders niet meer in de school komen. Wij kunnen aan andere MRen van Voila



vragen, hoe krijgen jullie de ouderparticipatie voor elkaar. Erik stelt een bericht op. Inge stuurt een
bericht naar Lisa voor de adressen van de MRen. Wij kunnen aan de hand van de antwoorden een
plan opstellen voor de Hobbit.

6. Toekomstbestendig Voila
We zijn goed opweg. We blijven kijken wat we samen kunnen doen. Er is een start gemaakt met PBS.
En het kunst en cultuurprofiel gaan we meer uitbouwen.

7. Samenwerking Kompas
Wat zijn de cultuurverschillen tussen de scholen en wat zijn de overeenkomsten. Wat is ons tot nu
opgevallen. Dit bespreken in de eerstvolgende gezamenlijke vergadering.

8. Foto
Verschoven naar de volgende vergadering.

9. WVTTK/rondvraag
De website? Hij staat op de planning.
Tevredenheidsonderzoek is slecht ingevuld.

10. Vergaderdata 2022/2023

woensdag 1 februari (met Kompas)
donderdag 16 maart
woensdag 19 april (met Kompas)
dinsdag 20 juni

ACTIEPUNTENLIJST

Actie Uitvoeren voor Door

1 Informatieavond MR plannen Als het onderwerp zich
aandient, dan kunnen we een
informatie-avond inplannen.

Allen

2 Foto website 8 december Allen
3 Actiepunt: Mediawijsheid
4 GMR notulen aanlevering voor vergadering
5 parro MR Voor elke vergadering Maartje en

Erik kijkt er
naar

6 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op woensdag 1 februari om 20.00 uur, vergaderen op locatie
Groenhouten


