
 

 

 
 
 

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Datum   : 29 september 2020 
Oudergeleding  : Andries Nek, Lieke Withagen, Jessica Wit, Katelijn Koelewijn 
Personeelsgeleding : Gert-Jan Blonk, Madelijn van de Vlis, Nicole van Dijk 
Notulist  : Gert-Jan Blonk 
 
 

 

1. Opening en ingekomen post 

a. Geen post en e-mails binnengekomen op mr@fatimarvko.nl. 

2. Samenstelling MR 2020-2021 

a. Personeelsgeleding: Lisanne (verlof), Madelijn, Britt en Gert-Jan. 

b. Oudergeleding: Katelijn Koelewijn, Lieke Withagen (termijn loopt af in januari ’21; verkiezingen 

uitschrijven in oktober- november), Jessica de Wit (voorzitter) en Andries Nek. 

c. Website 

i. Vergaderdata toevoegen (actie Gert-Jan). 

ii. Jaarverslag 2019-2020? Andries verzorgt het jaarverslag. Tijdens de volgende vergadering 

wordt het concept besproken.  

iii. Vrijwillige ouderbijdrage 

1. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 57,50. 

Voor de kleuters die ná 1 januari 2020 op school komen, is het bedrag vastgesteld 

op € 30,00. Er bestaat een mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen. 

Ouders ontvangen hiervoor van de activiteitencommissie een brief met 

betalingsgegevens. 

2. De hoogte van de ouderbijdrage is voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op            

€ 57,50. Hoewel het hier een vrijwillige bijdrage betreft, is deze bijdrage onmisbaar 

voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten. Voor kinderen die in 

betreffend schooljaar ná 1 januari op school komen, is het bedrag vastgesteld op   

€ 25,00. Er bestaat een mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen. U 

ontvangt hiervoor van de activiteitencommissie een brief met betalingsgegevens. 

Ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de Sociale 

Dienst. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de directie.  

Op 2 plekken verschillende bedragen voor leerlingen na 1 januari. De site wordt 
aangepast. 

3. Er vindt dit jaar geen verhoging van de ouderbijdrage plaats daar er veel minder 

activiteiten plaatsvinden.  

4. Kascommissie is bijeen geweest en er heeft controle plaatsgevonden. Er is decharge 

verleend. De penningmeester van de AC gaat zijn taken overdragen. 

5. Andries geeft terugkoppeling aan de ouder die een e-mail heeft verstuurd over de 

kascontrole.  



 

 

3. Mededelingen 

a. Er zijn gelden aangevraagd om de achterstanden aan te pakken die zijn ontstaan door corona. 

4. De Vreedzame School 2020-2021 

a. Mediatoren 

i. Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan mediatie (volgens een stappenplan) doen bij de 

middenbouwgroepen. 

ii. Leerkrachten worden opgeleid om de mediatoren te begeleiden. 

b. Leerlingenraad 

i. Wordt dit schooljaar gevormd na de studiedag van De Vreedzame School. 

c. Groepsvergaderingen 

i. In iedere groep gaan er vergaderingen plaatsvinden waaruit acties voor de klas, het leerjaar, 

of de leerlingenraad kunnen volgen. 

5. Coronaconsequenties (vooral docentcapaciteit en leerlingen die afwezig zijn) 

a. Afgelopen week waren zes collega’s afwezig vanwege een coronatest. Deze week gaat het al een 

stuk beter. De RVKO heeft sneltesten ingekocht. 

b. Leerlingen 

i. Bij afwezigheid door corona krijgen de leerlingen werk mee.  

ii. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘streaming’. 

c. Ouders in de school 

i. Maximaal dertig in de school; bij gesprekken en activiteiten één ouder per gezin. 

ii. De beslisboom wordt gedeeld: https://www.boink.info/stream/beslisboom-12-plus-

boinkajnrivm.pdf/. 

d. Er wordt een kampprotocol opgesteld. 

6. Vuurpijlstraat, Larikslaan 192, Larikslaan 190 

a. Ingebruikname nieuwbouw 

i. Sfeer is prettig, het gebouw straalt rust uit.  

ii. Er is gestart met een nieuw schoonmaakbedrijf.  

b. In de herfstvakantie vindt er herbestrating aan de Larikslaan plaats, inclusief groen. 

c. Herinrichting Vuurpijlstraat 

i. Het trottoir en het wegdek worden netjes gemaakt.  

ii. De afrit bij van de parkeerplekken wordt afgemaakt inclusief bord. 

iii. De rijrichting wordt omgewisseld. 

iv. Het trottoir wordt niet verbreed wegens ontbreken van geld.  

v. Er worden nog heesters geplant aan de Vuurpijlstraat. 

d. Larikslaan 190 

i. Opening met de leerlingen en ouders was een groot succes. 

ii. De familieborrel voor collega’s en familie was erg leuk.  

iii. Door de aangescherpte reglementen is de keuze gemaakt om de officiële opening van 4 

november niet door te laten gaan. 

iv. Bewoners van de Vuurpijlstraat zijn in de voorbereidingsweek ook even komen kijken.  

7. Ac-begroting en controle 

a. Kascontrole heeft inmiddels plaatsgevonden over de afgelopen twee jaar.  

b. Volgende vergadering: kascontrole en begroting.  

8. Rondvraag 

a. - 
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