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Notulen MR overleg OBS de Pendinghe  
 

Naam overleg  : MR Overleg 3 
Datum  : woensdag 19 januari 2022 
Tijd  : 19.30– 21.00 uur   
Aanwezig  : D.A., P.S., A.R, R.K., F.S. (notulist), J.K. en M.J. (voorzitter) 

Afwezig                             :  
Gasten  : M.I. en S.L.  
Locatie 
           

 : Teams 

    
 

Tijd Onderwerp Notulen 
(besproken/afspraken) 

Actie – wie? 

19.30 uur  Opening/ Welkom!  
● Vaststellen agenda 

 

  

19.35 uur 

Check-inn en mededelingen 

 Notulen vorige vergadering 

 GMR – Niels 

 MR achterban personeel = 
verplaatst 

 Rondje 
 

Vanuit de GMR: de 
loonsverhoging voor scholen 
met een uitdagende leerling 
populatie is toegekend. Dit 
wordt vanaf 1 januari 
uitgekeerd.  
 
MR-achterban wordt gepland 
wanneer dit weer live kan.  
 

 

19.50 uur 

Mededelingen vanuit MT 

 Inspiratieschets schoolplein 
 

Van de wijkvernieuwing in 
Selwerd wordt nu nog niet 
veel gemerkt. E. houdt de 
eventuele verhuizingen in de 
gaten.  
 
Er zit een hitte-piek rondom 
de Pendinghe. De gemeente 
heeft onder andere daarom 
de Pendinghe uitgekozen 
voor verduurzaming en leef 
kwaliteit. Vanwege 
wisselingen van 
projectleiders, heeft dit 
project vertraging 
opgelopen. Er is nu een 
nieuwe projectleider. Het 
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plan staat dat er rond de 
zomervakantie wordt 
gestart. Voorafgaand hieraan 
wordt de schets gedeeld met 
o.a. de leerlingenraad.  
 
Personele update 

20.00 uur Bespreken vragen begroting De rijksinkomsten zijn in de 
begroting gedaald. Dit komt 
doordat de afdracht er al is 
afgehaald.  

 

20.15 uur  

Brugfunctionaris tijdens Corona/na 
lockdown 

S. is de brug tussen school en 
ouders en alles wat daar mee 
te maken heeft. 
Inschrijvingen, financiële 
middelen voor sport en 
cultuur, thuissituaties. Ook 
ter verlichting voor de 
leerkrachten.  
Voor corona veel spelletjes 
spelen, boeken lezen met 
ouders. Zodat de ouders dat 
thuis kunnen doen met hun 
kinderen.  
 
Tijdens Corona is dit allemaal 
niet realiseerbaar. Door 
zichtbaarheid de afgelopen 
10 jaar zijn er nog wel vaste 
ouders die contact hebben, 
bij nieuwe ouders die de 
afgelopen twee jaar op 
school zijn gekomen is dit 
lastig.  
Idee is om een 
promotiefilmpje te maken 
van de brugfunctionaris. 
Wellicht in samenwerking 
met de leerlingenraad. Deze 
zou dan gedeeld kunnen 
worden via de Whatsapp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/leerlingenraad 

20.30 uur Vragenlijst ouders vaststellen 

 Hoe? 

 Wanneer?  
 

De enquête is vastgesteld. 
Als het in week 5 weer rustig 
is op school wordt dan de 
enquête verstuurd (dit wordt 
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t.z.t. gecommuniceerd in de 
app). De gele hesjes van de 
school worden gebruikt voor 
de MR-leden om te 
promoten.  
De enquête loopt tot de 
voorjaarsvakantie. In de 
vergadering van 2 maart 
wordt er gekeken naar de 
resultaten.  
 

21.00 uur  Afsluiting (rondvraag – check out) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


