
  

Notulen medezeggenschapsraad Op Weg - Ooij 

Datum 4 november 2021 Tijd 19.00 – 20.30 Locatie BS Op Weg 
Deelnemers: Yvette Claassen(PMR), Johannet König (secretaris, PMR), Anke Wijsmuller 

(OMR), Erik Lamers met hamer (voorzitter, OMR), Monique Vromen (gast) 

 
1. Opening en vaststellen agenda  
2. Notulen vorige vergadering. Zijn goedgekeurd 
3. Mededelingen directie 

a. Corona 
i. Besmettingen ouders en kinderen, besmettingen lopen op. Leerling 

krijgt hybride onderwijs, Zieke leerlingen krijgen geen onderwijs 
thuis. De eerste dag thuis in Quarantaine wordt geen onderwijs 
verzorgd. 

ii. Effect op personeel en personeelsbezetting. Personeelsleden testen 
ook bij lichte klachten zoals verkoudheid. De sneltest heeft binnen 
24 uur uitslag zodat iedereen veilig voor de groep kan staan. Er komt 
een brief vanuit de algemeen directeur voor alle ouders van de hele 
stichting. In deze brief staat dat inval minder beschikbaar is, omdat 
de poule leeg is en er mensen ingezet zijn voor de NPO-
coronagelden.   

iii. Inloop gaat soepel en er is geen reden om deze te veranderen.  
iv. Verwachting seizoen. Er wordt per dag, per week bekeken hoe het 

ervoor staat. En de nieuwe adviezen toegepast. Dit is altijd 
maatwerk.  

b. Verbouwing en onderhoud 
i. Plaatsen duikelrek op de speelplaats. Week 47 wordt deze geplaatst. 

Met drie stangen. 
ii. Groene educatieve buitenruimte, Er wordt actief gewerkt aan 

toegankelijkheid en leskisten en inbreng leerlingenraad in 
samenwerking met Marion van de Steen. De uitdaging blijft om 
groep 4 t/m 8  gebruik van de ruimte te laten maken. Groepen 1-2-3 
hebben door de ligging een voorsprong, zij gebruiken de ruimte 
intensief. 

iii. Nieuwe inrichting aula 2022, multifunctionele leer/werkplek. De 
personeelsleden zijn gevraagd om ideeën in te sturen. Hieraan is 
gehoor gegeven en deze zijn  besproken met een interieurinrichter.  

iv. Binnen schilderwerk 2022 Er is een kleurenplan deskundige ingezet 
voor de zomervakantie. Hij heeft nog geen plan ingediend, daar 
wordt op gewacht. Dit gaat naar verwacht in 2022 uitgevoerd 
worden. (staat op de begroting) 

v. Toekomst groei dorp en leerlingenaantal korte en lange termijn: 
Directie wordt bijgestaan door Olart die helpt bij de financiën en 
contracten over de verhuur en gebruik van het gebouw. 

vi. Kion Heeft een wachtlijst van 0-4 jarigen. Deze worden nu in Beek 
en in Ooij opgevangen. Voor het algemeen belang is het wenselijk 
dat 100% in Ooij kinderopvang kan genieten. Daarom is de inzet om 
dat geheel in Ooij op te vangen. De ruimte bij de peuters/bso wordt 
KDV. Peuters en  BSO en VSO komen in de oude fitnesszaal. 
Contractueel moet worden vastgelegd wanneer en hoe de ruimtes 
eventueel weer opgeleverd moeten worden als school de lokalen 
nodig heeft.  

c. KWINK 
i. Ervaring van ouders, Instroom ouders krijgen een welkom in Kwink-

boekje. Ouders horen thuis van alles, hoe je je gedraagt. Andere 
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ouders horen niets. De week van de mediawijsheid geven wij ook uit 
de Kwink methode.  

ii. Seksuele vorming: Anke is aangesloten bij het gesprek met ouders 
en school. Het was een interessant gesprek. Het delen wat er 
gebeurt buiten de klas is waardevol geweest. Contact met 
Fortewelzijn, Preventie programma blijkt niet te bestaan voor de 
basisschoolleeftijd.   
Preventie inzet op andere vlakken wordt naar gekeken. Op zoek 
naar aanbod speciaal voor onze bovenbouw was het oog gevallen op 
een voorstelling over scheiden.  Deze willen we graag op school, 
omdat het thema leeft. De voorstelling is te kostbaar. Er wordt 
gevraagd aan de gemeente of zij deze willen bekostigen.  

iii. Thema-avond Kwink, Met sociale media wijsheid. Digitaal 
voorbereiden. Wellicht dat er dan meerdere ouders aansluiten.  De 
opkomst van de OV was teleurstellend.  

d. Meeloopdag André de Jong komt 10 november op school. Doel is 
kennismaken en sfeer proeven.  

e. Interne audit. Woensdag 7 december. Doel is samen ontwikkelen en samen 
leren. Waar staan wij in onze onderwijskwaliteit.  

f. NPO-gelden. Er zijn nog wat gelden om in te zetten. En er zijn ideeën om 
leerlingen een boost te geven in een programma aanbod van een week of 6. 
(SEO, rekenen of taal)De parttimers zijn gevraagd om extra uren te werken.  

g. Er worden leerlingen geworven voor de leerlingenraad. Groep 5 t/m 8. Deze 
krijgt vorm.  

h. In de gymzaal zijn materialen afgekeurd. Er is een lijst gemaakt en bij de 
gemeente ingediend om de basis gymlessen aan te kunnen bieden.  

 
Agendapunten  
i. GMR, notulen ontvangen 
j. Vaststellen secretarieel jaarverslag. Notulen worden opgestuurd. 
k. “Jaarlijks” sociale activiteit MR. Volgende vergadering eten we samen. 17.30 

start. 16 december in school.   
l. Vaststellen benodigde MR-scholing. Yvette regelt de scholing. 
m. HAN training wordt positief ontvangen door leerkrachten , Condor studiedag 

was goed. In de ochtend workshops, in de middag voorstellen van de 
nieuwe algemeen directeur en een lezing over breinkennis van Ria van 
Dinteren 
 

4. Rondvraag; Er is contact tussen de nieuwe mr voorzitter en de ov 
5. Controle volgende datum vergadering 16 december 17.30 
6. Afsluiten  

 
 

 


