
Notulen MR 24 augustus 2022

Aanwezig:
Robin den Daas (leerkracht)
Esther Zaaijer (leerkracht/ notulist)
Marieke Dubelaar (ouder/ voorzitter)
Bert van de Grift (ouder/ GMR)
Saskia Ottens (ouder)
Linda Beaupain (directie)
Nieuwe leden:
Karlijn de Noord (leerkracht)
Ton Koole (ouder)
Rob Gresnigt

Afwezig: -

Opening en notulen
Notulen van de vergadering van 6 juli zijn vastgesteld.

Welkom nieuwe leden en voorstelrondje

Het is de eerste keer dat de MR in nieuwe samenstelling bijeen is. Er is een korte
voorstelronde gehouden, waarbij de ouders en leerkrachten hebben aangeven wat zij
belangrijk vinden voor de MR.

● Robin den Daas leerkracht van groep 4 van de Sterappel. Vindt het belangrijk om
een fijne samenwerking aangaan.

● Ton Koole, vader van Lars uit groep 7 en Noud uit groep 3. Doel is om een mooie
overdracht van de Meent naar de Sterappel. Deed eerst GMR en is al lang van de
partij maar dit jaar het liefst ook voor het laatst. Voor hem is van belang om de fusie
fijn af te sluiten. Hij heeft de volste vertrouwen in de MR.

● Rob Gresnigt vader van Robin uit groep 8. Belangrijk wat er op het schoolplein
gezegd wordt en dat er naar geluisterd wordt. Hij is al lang van de partij, maar dit jaar
het liefst ook voor het laatst.

● Karlijn de Noord, leerkracht van groep 7. Heeft intensieve eerste dagen gehad, met
name ook het overlijden van de vader van een kindje uit de klas. Dit was zeer
plotseling en gelijk een heftige start van de groep. Er is niettemin een goede start
gemaakt. Er was ook ruimte voor grapjes en gezelligheid.

● Saskia Dubelaar, ouder van Sjors uit groep 2 en bijna Teun en Jens die in groep 1
komen. Denkt graag mee over het beleid van de school en is zelf ook werkzaam in
het onderwijs in de plaats Rhenen in groep 7 en 8.

● Linda Beaupain, directie. Vindt het met name dat alle ouders en leerlingen van de
Meent zich welkom voelen. Zij vindt het fijn dat er drie collega's bij zijn.

● Esther Zaaijer, leerkracht groep 1/2 a en secretaris van de MR. Doel om de Meent en
de Sterappel samen een te laten worden.

● Bert van de Grift, vader van Finn uit groep 4. Werkzaam in het MBO sportonderwijs.
Hij werkt voornamelijk voor de GMR, maar denkt heel graag mee met de MR omdat
hij mooie kansen ziet voor de school.



● Marieke van Ommeren, werkzaam in het hoger onderwijs. Juliet in groep 2 en Bart in
groep 7 beide bij nieuwe juffen. De MR biedt de mogelijkheid om betrokken te zijn bij
het beleid van de school en daarmee ook de kinderen. Vindt een goede
samenwerking tussen ouders en school belangrijk.

MR in de nieuwe samenstelling
De samenstelling waar wij ons nu in bevinden, is tijdelijk van aard. Met de fusie zijn de MR
van de Sterappel en de Meent samengevoegd. We vormen tot het einde van het jaar een
voorlopige MR. Zo is het wettelijk bepaald en ook opgenomen in de fusierapportage. Op
basis van natuurlijk verloop (en mogelijke verkiezingen) wordt naar de gewenste
samenstelling van de nieuwe MR toegewerkt, zo staat in de fusierapportage. De
oudergeleding van de Sterappel is pas een jaar ingesteld en wil nog wel even door. De
oudergeleding van de Meent willen vooral de overgang voor de kinderen van de Meent goed
begeleiden. De beide ouders van de oudergeleding van de Meent geven aan vertrouwen te
hebben in de school en de MR. Er wordt afgesproken om in ieder geval een van de ouders
aanwezig te hebben bij de MR en dat Ton en Rob elkaar afwisselen.

Fusie
De MR vindt het belangrijk dat de gelden voor de fusie ook daadwerkelijk ten behoeve van
de school komen. Hierover zouden wij graag een overzicht willen ontvangen en een
toelichting vanuit bestuur over de wijze waarop de gelden voor de Sterappel beschikbaar
worden gesteld. Belangrijk is om dit spoedig op te pakken. Wij nodigen het bestuur uit voor
de eerstvolgende MR-vergadering.

Nieuwsbrief
Kort stukje over de nieuwe samenstelling van de MR zou prettig zijn voor in de nieuwsbrief,
zodat ook alle ouders op de hoogte zijn van de situatie en weten bij wie zij terecht kunnen.

Jaarverslag Sterappel
Esther en Marieke hebben een jaarverslag opgesteld over het afgelopen schooljaar. Nog
niet iedereen heeft het kunnen bekijken. Degenen die het wel hebben bekeken zijn tevreden.
Er zijn een aantal tekstuele aanpassingen die gedaan moeten worden en daarna kan het op
de site (zodra ook de overige MR-leden van vorig jaar hebben kunnen kijken).

Jaarplan MR
Voor komend jaar heeft de MR een jaarplan opgesteld Esther en Marieke hebben een
concept opgesteld dat tijdens de vergadering wordt besproken. Normaliter vindt dat plaats
aan het einde van het schooljaar, maar we hebben gewacht op de eerste vergadering in
nieuwe samenstelling, zodat iedereen input kan leveren. Linda laat nog weten op welk
moment we bepaalde stukken (bijv. ten aanzien van de begroting) kunnen verwachten zodat
we daar in de planning rekening mee kunnen houden. Daarna passen we het document aan
zodat het op de site kan.

Terugkoppeling GMR
Er is nog geen nieuws uit de GMR

Lopende zaken



Ruimte en nieuwe aanmeldingen
Het kleine lokaal dat in gebruik was bij de SKLM, is op verzoek teruggegeven aan de school.
We hebben de ruimte op school hard nodig. De ruimte komt nu ten behoeve van de
techniekklas. Er komen nog steeds veel nieuwe aanmeldingen. Met name in de onderbouw
komen er veel kinderen bij. Het plan is nu om een combinatiegroep te maken in
samenwerking met de SKLM en een leerkracht van de SKLM. Praktisch is om een datum
vast te stellen waarop er een duidelijk plan moet zijn.

Bewegend leren
Er is gesproken over het beweegonderwijs en het verkrijgen van subsidies daarvoor.
Misschien dat er een Fuzefield,https://fuzefield.nl/ kan komen. Dat is een interactieve
beweegvloer. Er zijn meerdere mogelijkheden om dat dit jaar proberen te realiseren. In de
school is het nu geregeld dat alle kinderen 1,5 uur gym per week krijgen in twee blokken. Er
wordt gewerkt met een drie vakken systeem, waarbij de groepsleerkracht zelf bewegend
leren kan doen naast de vakleerkracht.  En ook is er ruimte gecreëerd voor het onderdeel
Rots en water. Een soort kanjertraining maar meer fysiek en meer gericht op het uitspelen
van situaties. Verder is er veel aandacht in de groepen voor bewegend leren.

Rondvraag

Er zijn geen nadere punten.

Vergaderdata 2022-2023, tijdstip 19.30- 20.30 uur op de Sterappel

Dinsdag 4 oktober 2022

Dinsdag 29 november 2022

Dinsdag 17 januari 2023

Dinsdag 21 maart 2023

Dinsdag 20 juni 2023

Actielijst
1. Ton, Rob en Karlijn toevoegen aan de MR mail en de appgroep. Door Robin
2. MR academie nog actief? Door Robin
3. Stukje nieuwe leden voor de site, kunnen naar Robin gemaild worden. Door Rob, Ton

en Karlijn.
4. Contact zoeken over de 3mr. Door Linda (schooljaar 2022-2023)
5. Contact met PhentaRho over de fusie? Wat zijn belangrijke zaken om te evalueren.

Waar moeten we rekening mee houden. Door Linda (start schooljaar 2022-2023)
6. Bestuur uitnodigen voor de volgende vergadering om uitleg voor de fusiegelden.

Door Saskia
7. Uitzoeken financiën MR. Door Robin
8. MR zichtbaar tijdens de informatieavond. Door Linda en Marieke
9. Kort stukje voor de nieuwsbrief over de nieuwe samenstelling van de MR
10. Opmerkingen over het jaarverslag naar Esther sturen die stuurt het door naar Linda

voor op de website. Door allen en Esther

https://fuzefield.nl/


Punten voor de volgende vergadering

● Kijken naar punten in het jaarplan
● Website
● Communicatie achterban
● Huisvesting
● VVE en Beweegprogramma
● Terugkoppeling vanuit de GMR


