
Agenda vergadering MR OBS De Hoge Raven 
 
Datum vergadering: Dinsdag 24 november 2020 
Plaats: https://meet.jit.si/MRDeHogeRaven 
Tijd: 19.15 uur – 21.45 uur 
Uitgenodigd: Maarten Suijs (MS, vz), Hanny Temming (HT), Loes Rietveld (LR), Suzanne van 

der Veer (SV), Hanneke de Graaff (HG), Suzanne Hesseling (SH) 
Extra uitgenodigd: Sylvia Tigchelhoff (ST) uitgenodigd t/m agendapunt 5 
Afwezig: ntb 
 

 
 

Agenda Wie Tijd Toelichting 
1. Opening/vaststellen 

agenda/notulist&time 
manager aanwijzen 

Allen 19.15u 5 min 
SH sluit aan en geeft aan erbij te willen zijn om te kijken of het 
wat voor haar is. Iedereen stelt zich voor. 

2. Mededelingen directie 
 

ST 19.20u 20 min 
1. Update corona/bezetting/zieke kinderen 
2. Update sociale veiligheid, schoolzone, veiligheid in de 

wijk 
Ad 1: Vandaag is er een leerling positief getest 
Iedereen is geïnformeerd en de maatregelen die zijn afgesproken 
worden in acht genomen 
Er wordt ook een leerkracht getest, dat is echter geen 
uitzondering 
Vooralsnog geen reacties op de mail over het coronageval 
Ad 2. Aanleiding is drugscriminaliteit en ronselgedrag – jonge 
kinderen worden benaderd om klussen te doen 
Er is er voor gekozen om dit niet breed te delen, het wordt wel 
besproken in de bovenbouw met de kinderen. Indien blijkt dat 
het probleem echt de school raakt, dan worden pouders 
betrokken. Dit omdat de wijkagent en het wijkbureau de 
informerende functie hebben. 
Voor volgende keer: weggebruik tegen de regels op de 
duurstedelaan 

3. Ingebrachte stukken  LR 19.40u 15 min 
● Schoolbegroting (zie bijlage) 

Verschil (niet sluitend) heeft te maken met (met name) een 
kleine groep 8 (284 ipv 292). Aanwas van onder valt ook tegen, 
omdat mensen zich niet afmelden. Helaas dus toch geen groei. 
Past ook bij demografische ontwikkelingen in de wijk. 
Eventuele overschotten blijven altijd bij SPO, SPO vult kleine 
tekorten aan.  
Gevraagd door SV: Coronabudget? Antwoord ST: nee. Slechts 
voor kleine incidentele zaken (zoals testen) 
Dit jaar ander percentage afdracht aan bestuur, vandaar dat 
huisvesting flink hoger uitvalt. 
Begroten in het OW wordt gemaakt op kalenderjaar, terwijl een 
schooljaar heel anders loopt. Dat is lastig, zeker omdat 10 
oktober zo’n harde datum is. Voor volgend jaar moet er 



bezuinigd worden, er wordt gedacht aan samenstellingen met 
een onderwijsassistent. 
Consequent wordt er te weinig begroot voor GWL – waarom 
altijd minder dan het in werkelijkheid is? (MS) Vanaf het eerste 
moment is het gebouw niet energie-efficiënt. 
 

4. Ouder- en personeels- 
vragenlijsten i.c.m. 
growth mindset 

Allen 19.55u 30 min 
● Zie bijlage 
● Sylvia zou hier graag vragen m.b.t. growth mindset aan 

toevoegen 
SV deelt de eerste versie van de vragenlijst (opgesteld met o.a. 
tips van haar zus die onderzoekster is). Benadrukt dat  
HT vindt het passen bij de ontwikkeling in de school (men wil bv 
anders rapporteren om anders te kijken en denken) 
SH: beloningen etc zijn per klas en per leerkracht verschillend. 
Nuttig dit te bespreken. 
MS: is later de ouders bevragen handig, zodat we meer gerichte 
vragen kunnen stellen? 
HG: dat lijkt me minder objectief  
SV: Doel van ons is te kijken hoe dit leeft, zowel onder ouders en 
leerkrachten. Fijn dat het zo leeft, ook al onder leerkrachten. 
ST: en is de herfst een goede periode? 
HG en MS: ja, doe maar snel. Dan is het ook sneller verwerkt en 
gebruikt. 
SH vertrekt en is er de volgende keer (19 januari) weer bij. 

5. Veiligheidsplan Allen 20.25u 20 min 
Feedback verwerken 

• SV: ‘schoolplan’ zonder paginanr. is voldoende 
• Spreek niet van recent als het niet zo recent is (2019) 
• …. 
• SH en LR nemen het nog even door 

MS: er zijn hele grote stappen gemaakt. Er is veel 
feedback verwerkt. Er wordt veel verwezen naar de 
Vreedzame School en daar is maar een summier 
document over beschikbaar. Bijv.: waar staat De 
Grondwet? Waar staat dat? Is het concept helderder te 
maken? 
ST: Het is handig om te verwijzen naar de website. 
MS: verwijder ajb de zin over percentage cyberpesten 
SV: mij viel wel op dat er een verschil is in perceptie van 
de hoeveelheid pesten tussen kinderen (meer) en 
leerkrachten (minder) 
ST: er worden veel gesprekjes gehouden, men is wel alert 
We weten niet of men scherp GENOEG is, maar er is 
zeker aandacht voor. 
HG: die indruk heb ik ook 
 
Enkele vragen/ opmerkingen van HG voor ST: 
Vraag over administratief medewerker matig geland bij 
GMR 

6. Korte pauze Secretaris 20.45u 4 min 



7. Notulen 22-9 Secretaris 20.49u 10 min.  
(Prima! Wees consequent in geen namen noemen) 

8. Ingekomen post Secretaris 20.59u 1 min 
MS: In mail: iemand in financiële commissie GMR? SV? Geen 
interesse. 
Er is een speciaal GMR mapje (niet zo makkelijk vindbaar, maar 
aanwezig) 

9. Voorstel jaarplan 2020-
2021 

MS 21.00u 10 min 
● Zie bijlage. 

MS: ok? 
HG: we gaan misschien wel trainingen volgen 

10. Mededelingen 
a. Personeel 
b. Ouders 

 
c. GMR 

 
PMR 
OMR 
 
HG 

21.10u 10 min 
● Blij dat we een enthousiast lid hebben 
● Samenstelling MR ter discussie (is 6 wel echt 

noodzakelijk?) 
MS: misschien niet zo handig als LR minder sterk is door 
ziekte? 
HG: Liever niet, ik vind het zo intensief genoeg. 
SV: Mee eens. En jij mag toch gewoon stoppen als je wilt, 
MS: helaas heeft de oproep voor nieuwe mensen niets 
opgeleverd. Als SH meedoet, laten we het dan vermelden 
in een nieuwe oproep in de nieuwe nieuwsflits 

● Mail HG doornemen 
HG stuurt nog een bijlage naar ST en vraagt om reactie 

11. Agenda volgende keer 
 

Allen 
 

21.20u 10 min 
Op basis van documentenplanner en jaarplan MR 
 
MS vat samen 
Bespreken vragenlijst 
Taakverdeling teams 
Corona-update 
Omgeving school: tegen het verkeer in rijdende auto’s en 
stilstaande auto’s op Duurstedelaan (ingebracht door SV deze 
vergadering) 

12. Nieuwsflits 
 

Allen 21.30u 10 min 
Wat willen we melden in de nieuwsflits van de school? 
MS: wil jij dat doen SV? 
Onderwerpen: 

- Nieuw MR-lid gevraagd 
- Pestprotocol en veiligheidsplan afgerond 
- ….(Bekend bij SV) 

 
13. Rondvraag en sluiting  Allen 21.40u- 

21.45u 
5 min 
HG: kinderen achter naam op website? à vraagt zelf ST, neemt 
mee dat ook de notulen op de site moeten 

 
GMR-data: 1dec, 16 mrt, 15 juni 


