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NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen 

schooljaar 2021-2022 

 

 

Datum: 13 september 2021   Voorzitter: Martijn 

Aanvang: 19.30 uur    Secretaris: Erwin 

Locatie: De Rythmeen    Notulist: Metteke 

 

Aanwezig: Teamgeleding: Berdien, Ellen, Erwin 

  Oudergeleding: Annemarie, Jelle, Martijn 

  Directie: Frank 

Afwezig: - 

 

 

19:30 – 20:30 uur 

 

Vergadering 

 

1. Opening van de 

vergadering 

Om 19:33 uur opent Martijn de vergadering en heet de nieuwe MR-leden, 

Ellen Simmelink (personeelsgeleding) en Jelle Abbink (oudergeleding) 

welkom. 

2. Vaststellen agenda De agenda is vastgesteld. 

Ronald Weenk sluit via Teams aan, zodra hij klaar is bij de Dorpsschool. 

3. Notulen De notulen van de vergadering van 29-06-2021 zijn vastgesteld. 

4. Informatie vanuit de 

directie 

• Corona-update: er is weinig te melden; de regelgeving en aanpak zijn min 

of meer gelijk aan voor de zomervakantie. Morgen is er weer een 

persconferentie. Uitgelekt is dat de 1,5 meter-maatregel zal komen te 

vervallen. Dat betekent dat ouders de school weer makkelijker kunnen 

binnenkomen. Het team gaat met elkaar overleggen hoe het binnenkomen 

van de school in de ochtend zal gaan verlopen. Dat ouders de afgelopen 

anderhalf jaar niet binnenkwamen, bracht veel rust voor de start van de 

dag. 

• NPO-gelden: besteding van de NPO-gelden moet ook op bestuursniveau 

verantwoord worden. Dat betekent dat de bestuurder akkoord moet geven 

op de voorgenomen besteding van het geld. De besteding wordt verder 

uitgewerkt in het schoolplan (bijna af). 

Hoe zit het met de EHK-gelden? Die moeten voor december op zijn en dat 

wordt ook als eerste opgemaakt. 

5. Jaarrekening 2020 Ronald Weenk sluit via Teams (20.17 uur). 

http://www.rythmeen.nl/
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• Vraag m.b.t. de gelden van Bartiméus: gaat Ronald verder uitzoeken. 

Berdien mailt hem daarover. 

• Vraag m.b.t. de ouderbijdragen: Ronald licht toe hoe e.e.a. terug te vinden 

is in de jaarrekening. De verschillen zijn te verklaren door het feit dat een 

jaarrekening over een kalenderjaar gaat, terwijl ouderbijdragen per 

schooljaar worden geïnd. 

• Kosten MR/OR: het is een ondoorzichtige post. Het verschil tussen de 

jaarbegroting en de jaarrekening is zo groot. Hoe zit dat? Er kan wel een 

overzicht gegeven worden van wat er op die post is afgeboekt. Die 

ontvangt de MR heel graag! 

• Schoonmaak: er zijn extra materialen aangeschaft, mede doordat er door 

Covid extra schoonmaak nodig was. Er zal vanaf 2022 in zee gegaan 

worden met een nieuwe partij. 

 

Wanneer is de jaarrekening er normaal gesproken? Die moet voor 1 juli 

worden ingeleverd bij het ministerie. De MR kan de jaarrekening dus 

bespreken in de laatste vergadering van het schooljaar of de eerste 

vergadering van het nieuwe schooljaar. 

6. Kennismaking OR Er is al wel kort contact geweest met de OR, over de ouderbijdrage. Er staat 

ook een e-mail klaar voor de OR. De OR is geattendeerd op het bestaan van 

de Stichting Leergeld; goed ook om daarover te communiceren met ouders. 

Misschien ook op de website zetten? 

 

Het is toch wel fijn om nog even contact te hebben met de OR; ook omdat de 

penningmeester aftreedt. 

7. Evaluatie jaarverslag Komt van de jaarkalender; het is niet helemaal duidelijk wat ermee bedoeld 

wordt. In de notulen van september 2020 staat ‘evaluatie jaarplan’. Dat is nu 

nog niet aan de orde, dus dit vergaderpunt wordt geschrapt. 

 

De MR maakt per schooljaar een jaarverslag. Dat is afgelopen schooljaar niet 

gebeurd. In SharePoint staan een paar oude jaarverslagen van de MR. 

8. Evaluatie begin 

schooljaar 

• Informatieavond groep 1/2, groep 3 en groep 8: de informatieavond is 

morgen, dus daarover is nog niet zoveel te zeggen. In groep 8 wordt van 

elk kind één ouder fysiek op school ontvangen; groep 3 doet de 

informatieavond wel digitaal. Voor nieuwe ouders is dat ook wel jammer, 

want die komen (nog) nauwelijks in de school. Het team is zich hier wel 

van bewust en denkt ook na over de mogelijkheid om ouders meer 

gelegenheid te bieden om in de school te komen. Inloopmomenten 

bijvoorbeeld? 

http://www.rythmeen.nl/
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• Startgesprekken: lopen nog en verlopen goed. Dat was ook een goed 

moment voor alle ouders om even in de school te komen. 

9. Budget MR 2021 

vaststellen 

Berdien had zich vorig jaar al ingespannen om uit te zoeken hoe het precies 

zit met het budget van de MR (927 euro). De ervaring van de afgelopen jaren 

is dat de vraag om een cursus altijd gehonoreerd wordt, dat is heel fijn. 

 

Ellen en Jelle hebben de MR-cursus al gevolgd. 

10. MR jaarkalender • MR jaarkalender 2021-2022 vaststellen: Metteke houdt wijzigingen meteen 

bij. Zie versie 2. 

Cito wordt als LVS vervangen, dus die benaming moet worden aangepast 

in de jaarkalender. In MR-cursus kwam naar voren dat de MR ook 

geïnformeerd moet worden over veranderingen van lesmethodes e.d. Dat 

is niet gebeurd. 

• Lijst met contactgegevens 

• Afsluiting schooljaar plannen 

11. GMR Geen nieuwsbrief of andere e-mails ontvangen. 

De verkiezingsuitslag is ook nog steeds niet bekend. 

12. W.v.t.t.k. - 

 

20:15 – 20:30 uur 

 

Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders 

 

 

20:30 – 21:15 uur 

 

Vergadering (besloten gedeelte) 

 

13. Actiepunten vorige 

vergadering 

• Agenderen voor september → Erwin/Martijn 

a. Schoolplan (m.n. hoofdstuk 5 m.b.t. de besteding van de NPO-gelden) 

Wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd. Agenderen voor 

komende vergadering.  

b. Jaarafrekening 2020 (Ronald Weenk ook uitnodigen via Teams?) 

c. Koffiemomentjes MR 

agenderen voor komende vergadering. 

• Agenda’s/jaarplanning: vermelden per onderwerpen of er  

instemmingsrecht, adviesrecht etc. is voor de MR. → Martijn, Berdien, 

Annemarie 

Moet nog gebeuren. Jelle wil graag meehelpen. 

14. W.v.t.t.k. - 

15. Rondvraag Jelle:  

• Hoe zit het met het huishoudelijk reglement? Moet nu geüpdatet worden, 

nu er ook nieuwe leden zijn toegetreden. 

http://www.rythmeen.nl/
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• Is er een gezamenlijke map waar de documenten van de MR worden 

bewaard? Dat is onduidelijk. Is er een OneDrive gekoppeld aan het e-

mailadres? Dat zou wel het geval moeten zijn. 

• Kan die kostenpost ‘MR/OR’ niet gesplitst worden op de jaarrekening? 

Moeten we aan Ronald Weenk vragen. 

 

Ellen: 

• Wil de zorg uiten over de schoonmaak hier op school. Wordt wel aan 

gewerkt, maar de MR kan er wel vaker naar informeren misschien. 

 

Martijn: 

• Leerlingen mogen nu niet meer op schoenen door de school. Maar de 

leerkrachten wel? En de schoenen gaan bij de kluisjes uit, maar dan lopen 

de leerlingen wel door de vieze gangen met hun sloffen. Helpt het dan 

wel? Het is duidelijk merkbaar dat er nu veel minder zand in de lokalen ligt. 

• Is het een idee om een ruilbeurs voor schoenen te organiseren? 

Gymschoenen, etc. bijvoorbeeld. Leuk! Maar misschien iets voor de OR? 

16. Sluiting vergadering Martijn sluit om 22.03 uur de vergadering. 

 

 

Actiepunten n.a.v. de vergadering: 

1. Mail aan Ronald Weenk m.b.t. de gelden Bartiméus    → Berdien 

2. Ronald Weenk mailt overzicht van de post ‘kosten MR/OR’ aan Frank. 

3. LVS         → personeelsgeleding 

4. Agenderen voor komende vergadering:    → Erwin, Martijn 

a. Koffiemomenten MR 

b. Schoolplan (m.n. hoofdstuk 5 m.b.t. de besteding van de NPO-gelden) 

5. Agenda’s/jaarplanning: vermelden per onderwerpen of er  

instemmingsrecht, adviesrecht etc. is voor de MR.    → Martijn, Berdien, Annemarie, Jelle 

6. Map voor bestanden inrichten      → Jelle 

 

 

 

Volgende vergadering: dinsdag 9 november 2021 

http://www.rythmeen.nl/

