
Agenda: MR 21 september 2022
Aanvang: 19.30 - 21.00 uur
A = aanwezig

Mirjam Reina Inge Marjolein Margot Carla Matthijs

A A A A A A A

Gasten: Martine van Ommeren (voor bespreking voorstel ouderparticipatie
burgerschap en identiteit) en Dirk Morsink (GMR ouderlid Leusden-Zuid).

1. Vaststellen agenda

Onderwerp Tijdsduur

● Opening en vaststellen agenda 5 min

● Mededelingen 10 min

● Notulen 16 juni 2022 vaststellen 5 min

● Terugkoppeling studiedag (o.a. thema burgerschap)
Bijlagen: voorstel ouderparticipatie burgerschap en
identiteit + brief ouderparticipatie 14 juni 2022

45 min

● Bijdrage schoolshirts en andere zaken 10 min

● Corona: bespreken vooruitblik najaar / winter 5 min

● Vergaderzaken
*jaarplanning
*vergaderstructuur
*vergaderdata ‘22 - ‘23

5 min

● Scholing MR 5 min

● Taakverdeling binnen MR 5 min

● Rondvraag 5 min

● Agenda volgende week en afsluiting 5 min



● MR-oudergeleding wil een scholing volgen. Er wordt overlegd met Matthijs
over het scholingsbudget en de cursus.

● Taakverdeling binnen MR: Mirjam is voorzitter. Reina zorgt voor communicatie
/ PR (stukje voor de nieuwsbrief). Marjolein notuleert. Mirjam zal voor de
volgende vergadering zorgen voor het jaarplan van de MR en zorgt dat de
documenten op de goede plaats op de Drive terecht komen. Inge zorgt dat de
MR inbox up to date is.

● Vergaderstructuur: start zonder Matthijs, 30 minuten. Daarna gezamenlijk
overleg.

● Opening met doelen voor MR dit schooljaar: zichtbaar en professioneel zijn.
Dit kwam uit de startbijeenkomst die de MR in september gehouden heeft.

● Mededelingen: geen.

● Vaststelling notulen 16 juni 2022: akkoord. Voor volgende notulen spreken we
af dat evt. aan-/opmerkingen binnen een week doorgegeven worden. Daarna
zorgt Marjolein voor plaatsing.

● Terugkoppeling studiedag: deze dag stond in het teken van burgerschap. In de
middag was er ruimte voor uitwerking. Loysder Hoek maakt gebruik van
kwaliteitskaarten; hierop zijn de afspraken binnen de school te vinden. De
kwaliteitskaart ‘wereldburgerschap´ is al in gebruik. Voorbeelden op deze
kaart binnen Loysder Hoek zijn thema’s als SamSam, Engels, Trefwoord.

● Voorstel ouderparticipatie burgerschap en identiteit: vervolg van ingezonden
brief vergadering 16 juni 2022. Verwachtingen: samenwerking op dit
onderwerp.

Burgerschap gaat ook uit van de eigen identiteit van de leerkracht; hoe
bespreek je bepaalde wereldse ontwikkelingen in de klas als je zelf
bijvoorbeeld geen christelijke achtergrond hebt? Hoe verbind je de
verschillende achtergronden van leerkrachten en kinderen met elkaar?
En vooral, hoe kunnen ouders hier aan bijdragen?

Er is een groep ouders die hierover (praktisch) met de leerkrachten mee wil
denken. Hoe kun je actuele zaken ook vanuit de christelijke identiteit
bespreekbaar maken? De vraag is ook: moet dit een gemêleerde groep met
ouders zijn?

Bespreken binnen het team: een groep ouders stelt voor om in gesprek te
gaan over de invulling van de protestants christelijke identiteit van de Loysder



Hoek. En van daaruit te kijken naar hoe ouders en team hier samen in op
kunnen trekken en wat daarvoor concreet aangeboden kan worden. Welke
leerkrachten willen hierover meedenken? Martine levert hier een tekstje voor
aan. Matthijs zorgt voor terugkoppeling.

● Bijdrage schoolshirts en andere zaken: enkele ouders hebben bij de MR
aangegeven dat zij verbaasd waren over de gang van zaken rondom de
aanschaf van de nieuwe schoolshirts. De MR geeft aan dat zij ingezet kan
worden om deze vraag te toetsen. Ook geeft de MR aan het belangrijk te
vinden dat ouders met minimum inkomen mee kunnen blijven doen, het is
goed dat de school hier oog voor heeft.

Matthijs geeft aan dat de aanschaf van nieuwe shirts noodzakelijk was: shirts
werden niet ingeleverd of kwamen bijvoorbeeld kapot terug. Met de aanschaf
van een schoolshirt (net zoals bij een luizenzak) wordt er hopelijk een beroep
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Met het schoolreisje in het
vooruitzicht is er nu snel geschakeld.

● Corona: vooruitblik najaar / winter. School is verplicht om aan de voorkant te
beschrijven welke kinderen zich in een kwetsbare situatie begeven.
Voila-breed wordt er een protocol gemaakt. De MR heeft hier geen vragen
over, fijn dat dit protocol er is.

● Vergaderdata 2022 / 2023:  16 november, 18 januari, 22 maart, 31 mei en 22
juni.

● Agenda volgende keer:

Onderwerp Tijdsduur

● Jaarplan MR

●

●


