
  

Notulen  

Medezeggenschapsraad Op Weg – Ooij Datum 22 september 2022 

Deelnemers: Yvette Claassen, Johannet König (secretaris), Anke Wijsmuller, Erik Lamers 

(voorzitter), Monique Vromen (gast) 

 
1. Opening en vaststellen agenda  
2. Notulen vorige vergadering Komen eraan en worden op de site gezet. 
3. Mededelingen directie 

a. Start nieuwe schooljaar Fijne start en in een goede flow met het team. 
Taakuren gesprekken lopen en zijn positief. Prachtig leerplein geïnvesteerd 
in de werksfeer.   

b. Opstart MR samenwerking. Samenwerking is goed, als er ruis is kom 
meteen, we luisteren naar elkaar.  

c. Draaiboek Covid 22-23 OP WEG/werkwijze (zie bijlage) De fases worden 
landelijk bepaald. Als er een nieuwe fase komt, wordt deze gedeeld op 
Parro. Het draaiboek wordt niet nu al gedeeld. Pas als het relevant is wordt 
het gedeeld. KION heeft een eigen draaiboek.  

d. Noodscenario plan voor onze school en de scholen in de polder. Aanleiding: 
mogelijke griepgolf najaar en vervangingspool heeft geen vervangers 
beschikbaar. Stappenplan stellen wij samen met het team op zodat het 
transparant wordt ook voor ouders hoe besluiten genomen worden. 
Uitgangspunt is dat scholen open blijven.  Daarnaast maken wij ook een 
noodscenarioplan voor de iets langere termijn met het oog op het leraren 
tekort. bij geen vervanging: Is in opzet en wordt nog met het team 
besproken. Er wordt samengewerkt met de scholen in de polder. Er is een 
pilot met een samenwerking met kunstenaars. KIK (in het hoog)  en kracht 
en kunst. In de polder is het een idee, maar nog niet in het noodplan 
opgenomen. 

e. Opstart BOS (bieb op school) we gaan even kijken. Er komen 750 boeken op 
school Met elke week een wisselende collectie. En studenten is de intentie 
dat wij ook buiten schooltijd open gaan. Via Parro wordt dit concreet met 
ouders gedeeld. Woensdag 5 oktober is de opening van dBOS en ook de 
opening van de KinderBoekenWeek. Leerkrachten krijgen een uitleg op de 
studiedag. BOS gaat feestelijk open begin op 5 oktober.  

f. Jaarplan OP WEG (zie bijlage) Is besproken. Welke thema’s staan centraal. 
Welke items gaan wij borgen en wat is onze collectieve ambitie. In het 
jaarplan staan veel onderwijs afkortingen die wij met elkaar besproken 
hebben en ook uitleg gegeven over de schoolstandaarden m.b.t. de 
opbrengsten van onze leerlingen. 

4. Agendapunten 
a. Begroting OV. MR gaat samen met de penningmeester van de ov overleggen 

over de toekomst van de begroting. 
b. Input ouders via OV. De omr gaat actief naar vragen en opmerkingen van 

ouders vragen bij de ov.  
c. Activiteitenplan MR /Jaarplanning 22-23 maken Yvette en Johannet  



 

d. Appeltje van de boer. MR gaat een traject oppakken om in de lente helder te 
hebben of dit draagvlak heeft bij ouders samen met ov. 

e. Overdracht kinderen externe naschoolse opvang. De opvang maakt 
afspraken met school en de leerkracht waar ze de kinderen ophalen.   

f. Vaststellen begroting MR 22-23  
5. Rondvraag  
6. Controle volgende datum vergadering schooljaar 22-23. Tijd van de vergadering gaat 

naar 17.30 op 17 november 2022 
7. Afsluiten  

 
 

 


