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Notulen MR, dinsdag 8 februari 2022 
  

1. 0pening en vast stellen agenda 

Marijke opent de vergadering en heet Inge en Hannah welkom. Barbara is 

verhinderd na een val. Als extra agendapunt benoemt Hannah dat er hard 
gereden wordt op de Vestdijklaan. Marike neemt dit mee.  

2. Mededelingen  

Er volgt een voorstelrondje en het voorzitterschap van de MR wordt 

besproken. Marijke zal voorzitter blijven tot aan de zomervakantie, daarna 
zal de oudergeleding zich beraden op wie het voorzitterschap zal invullen. 

3. Notulen en actielijst vorige vergadering; (bijlage) 

De notulen worden zonder wijzingen vastgesteld en ter publicatie 

aangeboden op de website. 

Informerend: 
4. Corona ontwikkelingen 

Het aantal besmettingen is hoog. Veel leerlingen en leerkrachten zitten 

ziek of besmet thuis. Met kunst- en vliegwerk is de vervanging nog 

onderling op te lossen want er is geen vervanging te vinden. Er wordt 
nogmaals gesproken over het wel of niet ontvangen van ouders in de 

ochtend op school voorafgaand aan de les als corona weer voorbij is. 

Waarschijnlijk wordt hiervoor een tussenweg gekozen: op sommige 

ochtenden mogen de ouders ’s ochtends in de klas komen, op andere 
ochtenden niet. Dit om te zorgen dat er op tijd begonnen kan worden en 

dat er wat meer rust is in de klas in de ochtend.   

5. Ontwikkeling herinrichting Vestdijklaan/Aldi 

Marike geeft een update. Officieel mag er niet begonnen worden met de 
sloop van het voormalige Aldi gebouw voordat de voorzieningen op orde 

zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Nu school met een rechtszaak is 

begonnen komt men over de brug: de voorzieningen zijn nu door een 

extern bureau nog beter ingetekend dan school had gewenst. Als deze 

voorstellen zwart op wit komen te staan trekt de school haar bezwaar in. 
6. Ontwikkelingen locatie de Griffel 

Het streven is om na de meivakantie te verhuizen, maar als dit later wordt 

dan wordt de verhuizing over de zomervakantie getild. Het bruggetje gaat 

er ook komen. Marijke informeert nog naar een bijdrage voor 
speeltoestellen bij de locatie de Griffel vanuit de Stichting Vrienden 

Brederoschool. Hannah schrijft een brief (namens de MR/OR), Marjolein 

neemt contact op de penningmeester van de slapende stichting. De brief 

wordt via MijnSchool verspreid. 
7. Financiële verantwoording 2021 (Marike) 

De financiële afwikkeling van 2021 is nog niet afgerond, maar Marike ligt 

het verwachte resultaat alvast toe.  

Adviserend: 

8. Schoolgids 2021/2022 (bijlage) 
De schoolgids wordt besproken. De MR bespreekt de zin van het opnemen 



 
van schoolresultaten in de schoolgids en is van mening dat dit niet leidend 

zou moeten zijn.  
9. Schoolvoetbal  

Marike vraagt de MR om hun mening over de deelname aan het 

schoolvoetbaltoernooi. Eerder mochten alle kinderen die mee wilden doen 

van groep 7 en 8 meedoen. Vanaf dit jaar mag elke school nog maar 1 
jongens en 1 meisjesteam mee doen. De MR adviseert om wel mee te 

gaan doen. 

10. Mailbox MR  
Er is geen binnengekomen post. 

11. Communicatie / nieuwsbrief / etentje 
Er wordt een nieuwe datum geprikt voor het etentje.  

12. Rondvraag en sluiting 

Marike vraagt of scholingsdagen op de margedagen wat betreft de MR 

doorgang kunnen krijgen, ondanks de uitval van schooldagen vanwege 

corona. De MR juicht scholing van het personeel toe en stelt voor de 
margedagen te handhaven.  

Marijke informeert of er onder kinderen ook discussie is over wel/niet 

vaccineren; het team heeft hier geen signalen over opgevangen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Marijke de vergadering. 
 

Bijlage; 

Notulen vergadering 23 november 2021  
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