
  
  
  
Verslag MR vergadering  
Datum: 28 juni 2022  
Aanvang: 15.15u   
Locatie: klaslokaal groep  De Peppel  
Aanwezig: Kim Peters, Laura Tabak  
Annella Groeneveld, Mary Bisschop, Cisca van der Pluijm  
  
 

1. Opening door de voorzitter  
  

2. Mededelingen GMR, OV, Leerlingenraad 
GMR:   

- In de vorige vergadering is de GMR geïnformeerd over het proces 
rondom het tienercollege.   

- Er lopen nog gesprekken met een eventuele nieuwe voorzitter 
voor de GMR. Na 12 juli horen we daar wellicht meer van.   

 
Leerlingenraad:  

- Kledingactie van de leerlingenraad. Opbrengst is bekend: 45 euro  
Aan deze kledingactie is minder bekendheid gegeven dan aan de 
vorige kledingactie. Dit is bewust niet gedaan. Wij zagen het als 
leuke extra aanvulling op ons kledingproject.  
 

Oudervereniging:   
- Er gaan een aantal leden stoppen met hun deelname aan de 

oudervereniging. Ook zijn er al een aantal nieuwe leden bekend 
die volgend schooljaar aansluiten.  

- Vanuit de oudervereniging komt het voorstel om  de 
ouderbijdrage te gaan verhogen met 2,50 euro. De MR wil niet in 
dit idee meegaan. We  zouden liever zien dat er over een andere 
invulling van het schoolreisje wordt nagedacht. We zouden het 
waardevol vinden als er op een creatieve manier om wordt gegaan 
met het budget. We zouden ook graag invulling zien die passend is 
bij de leeftijden.   
 



     
3. NPO gelden  

In het jaarplan staan de plannen rondom de NPO gelden.   
In het jaarverslag staat beschreven hoe de activiteiten rondom de NPO  
 gelden zijn uitgevoerd.  
  

4. Evaluatie Speerpunten van de MR 
Aan het begin van het schooljaar hebben we als MR een aantal 
speerpunten opgesteld. Deze hebben we geëvalueerd.  

1. Het volgen van de ontwikkelingen rondom de NPO gelden. We 
hebben dit in het vorige punt besproken.  

2. Thema veiligheid en gedrag. Hoe verloopt de implementatie van 
de SEL methode KWINK? De implementatie van de KWINK verloopt 
naar tevredenheid. De lessen worden consequent gegeven. Er 
wordt door de leerkrachten op het plein ingehaakt op incidenten 
middels de KWINK methode. Ook wordt door de KWINK coaches 
gezorgd dat de doelen zichtbaar zijn in de school en dat er wordt 
gecommuniceerd naar de ouders middels de Peptalk. 
Hoe gaat het in de school qua sfeer? De sfeer op de Peppel is mede 
dankzij de KWINK methode en taakspel steeds beter geworden. 
Wel houden we in sommige groepen extra goed in de gaten hoe 
de sociale processen verlopen. 

3. Openheid en transparantie binnen de MR behouden  
                       We zijn tevreden over dit punt.   
  

5. Herzien statuten  
Artikel 5.1: hier moeten we het aanpassen. Dit moet geen 3 jaar maar 2 
jaar zijn.   
  

6. Doornemen en opnieuw vaststellen Huishoudelijk reglement MR De 
Peppel Dussen  
We hebben het huishoudelijk regelement doorgenomen, verbeterd en 
opnieuw vastgesteld.   

  
7. Schoolgids  

Bladzijde 19: vrijwillige ouderbijdrage. Moeten we vermelden wat de 
consequentie kan zijn voor bijvoorbeeld het schoolreisje als de vrijwillige 
bijdrage niet meer wordt betaald? Dit vermelden we liever in de 
oudercommunicatie in de Peptalk.  
 Bladzijde 8: aanvullen met Doeklas, klusklas, etc.  



Bladzijde 17: bijwonen van de ouders bij kleuterverjaardagen. Moeten 
we dit aanvullen met beleid op grootte van de traktatie of gezonde           
traktatie? Wij denken dat we dat niet moeten doen omdat dit lastig te   
handhaven is. We zetten in een van de eerste Peptalks een advies over  
trakteren op de Peppel.   
We vinden dat we ergens Kees moeten vermelden als vrijwillige   
conciërge.  
Na deze aanpassingen kunnen we onze goedkeuring geven voor de   
schoolgids.  
  

8. Jaarplanning en jaarverslag  
De jaarplanner en het jaarverslag worden vastgesteld. Het 
jaarverslag kan na goedkeuring op de website.   
    

9. Vaststellen datum MR-vergadering september   
11 oktober 2022, 15:15u, locatie: groep 4 de Peppel  

  
      10.Rondvraag en afsluiting   
  
 


