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Datum: 05-10-2021 

Tijd: 20:30 uur 

Locatie: Sterrendonk 

Genodigden: Leden MR-Sterrendonk 

Aanwezig: Eske,  Mirjam, Lieke, Ine, Patricia, Ronald en Gijs  

 

  1.   Opening 
Bij aanvang opent Mirjam de vergadering, heet Patricia en Ronald van harte welkom. 
Mirjam geeft bij deze 1e MR-vergadering van dit schooljaar haar voorzittersrol 
daarna over aan Gijs van Buitenen (ouder). Mirjam heeft de voorzittersrol na het 
vertrek van Lia tijdelijk vervuld en in juni 2021 was al duidelijk dat deze rol naar Gijs 
zou gaan. 

 
  2.   Notulen vorig verslag  
 Nvt  
 

  3.   Ingekomen stukken; 
Geen bijzondere post, alleen wat vakliteratuur, deze is toegevoegd aan de 
roulatiemap. De map gaat vandaag meteen mee met Patricia 

 
  4.    Mededelingen vanuit de directie; 
 N.v.t., deze zijn besproken in het eerdere overleg samen met de OR. (ouderraad) 
 

  5.  Schoolkostenbeleid 
Vanuit het ministerie van OCW is een wetswijziging gekomen op 1-8-2021, welke voorschrijft 
dat de vrijwillige ouderbijdrage, écht vrijwillig is en kinderen waarvan door ouders de 
bijdrage niet betaald kan worden ook niet uitgesloten mogen worden.  
Stichting Leergeld West-Brabant Oost heeft hier als aanvulling ook een brief voor geschreven 
voor alle scholen in deze regio. 
 
Het ministerie biedt een aantal tips & trucs over hoe hier mee om te gaan en op welke wijze 
een school dit kan onderbouwen richting de ouders/haar bestuur. Een “schoolkostenbeleid” 
waarin alles kort & bondig omschreven staat helpt hierbij.  
 
Actie:  Ine geeft aan vanuit haar rol een voorstel te maken van deze beleidsnotitie en 

probeert nog bij Delta Support ondersteuning te krijgen. 
 
Hoogte ouderbijdrage: 
De school stel voor de ouderbijdrage gelijk te houden dit jaar aan het voorgaande jaar. Als 
MR stellen we gezamenlijk vast de ouderbijdrage voor 2021/2022 gelijk te houden. Wel 
willen we in de correspondentie duidelijk aangeven dat een extra bijdrage (hoger bedrag) 
vrij staat om te doen. 
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De inzet van de NPO-gelden en hoe deze verdeling tot stand is gekomen, is kort toegelicht 
voor de nieuwe MR-leden. De MR wenst dit jaar de NPO gelden wel als vast agendapunt en 
wenst iedere vergadering een update van de besteding van de gelden te krijgen. 
 
Actie:   Ine, periodiek de actuele update van de inzet van de NPO gelden zichtbaar maken 

voor de MR. Uiterlijk 1 week voor de eerstvolgende MR-vergadering toezenden. 
 
   

6.  Huisvesting 
Schoolgebouw en huisvesting: 11 groepen, (4e kleutergroep) 1 lokaal/gebouw wordt 
gedeeld door BSO en school. Aandachtspunt MR t.b.v. schooljaar 2022/2023 is de 
noodzakelijke groei met één extra lokaal, de rek is er nu uit. Volgend jaar een extra groep 
(de verwachting is een 2e groep 3), dit betekent een extra lokaal. 
 
Regulier onderhoud 
Vanuit zijn interesses en als voorzitter van de MR gaat Gijs nog een afspraak maken met de 
beleidsadviseur van Delta Support (Ludwig v. Gestel). De MR wil persoonlijk meer inzicht 
krijgen en haar stem laten horen bij het Supportbureau. 
 
Actie: Gijs afspraak maken met Delta Support. 

Ine houdt in haar periodiek overleg ook contact met delta t.b.v. de vastgoed 
behoefte. 

 

7.  Analyse schoolresultaten / verslag studiedag 24 sept. 
 - Voor de zomervakantie zijn alle kinderen nog getoetst. Deze resultaten zijn geanalyseerd  

en besproken tijdens de studiedag van het team. 
- Acties op de resultaten zijn uitgezet én er is extra capaciteit ingehuurd om deze "boost" te  
kunnen geven. Dit wordt o.a. gefinancierd uit de NPO gelden. 
- We concluderen dat met name de vaardigheid “begrijpend lezen” écht een          
aandachtspunt is. Hierop is helaas bij enkele groepen zichtbare achterstand ontstaan. 
 
Actie: Alle leerkrachten en directie/IB’er van de Sterrendonk bewaken de voortgang bij  

ieder kind van de ‘extra boost’ verkregen uit NPO gelden. 
 

8.  Snuffelmiddagen VO georganiseerd door het BOVO voor groep 8 
- 4x snuffel maandagmiddagen voor groep 8 bij Oosterhoutse VO-scholen in nov. t/m feb. 
- De leraren van groep 8, ervaren dit als verlies van dure studietijd. Daarnaast is het    
  extra belastend, omdat de leraar al vroeg in oktober een advies moet geven aan de  
  leerlingen, waar ze (het beste) zouden gaan kunnen kijken. Echter kan het dan nog te vroeg 
in het jaar zijn om dit advies al volledig te kunnen geven. 
- MR vraagt de leraren van groep 8 dit signaal te delen met de GMR. 
 
Actie: Eske behartigt dat deze boodschap van de MR van de Sterrendonk wordt gemeld bij de 
GMR. 
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9.  Coronamaatregelingen en ouders op school 
Als school hebben we tijdens de COVID-periode aangepaste bezoek & breng afspraken 
gehad. Gezien de versoepeling van de COVID-richtlijnen, willen we als school ook 
duidelijkheid creëren naar ouders over de breng & haal-afspraken. 
 
- Leraren én ouders ervaren; meer rust en zelfstandigheid bij de kinderen en op de gang. 
- Leerkrachten ervaren meer rust meteen om 8.30 uur en hebben écht meer gerichte  
   aandacht voor de kinderen tijdens de inloop. 
 
- Het team bekijkt de huidige inloopafspraken en komt met een voorstel voor een volgend  
  overleg. 
- De MR verwacht wel dat de school goed nadenkt voor de inloop(mogelijkheden) voor  
  ouders van de groepen: voorschool en 1-2. 
 
Actie    Team sterrendonk, inloopafspraken bespreken, verfijnen en verstrekken aan de MR/ 
 MR secretariaat, graag agenderen voor het volgend overleg. 
 

10.  Praktische zaken MR 
- Taakverdeling   Voorzitter Gijs van Buitenen 
   Secretaris Patricia Celi 
   Ouderlid Ronald Cloosterman 
   Leraar  Eske Fassaert 
   Leraar  Mirjam Bokhorst 
   IB’er  Lieke Tukker 
   Directie  Ine Vermeltfoort (geen vast MR-lid) 
 
- Vergaderdata  9-11-2021, 14-12-2021 (begroting), 8-2-2022, 5-4-2022, 14-5-2022 

 
- Voorstel etentje aftredende & nieuwe leden.   
   Lieke zal een voorstel doen via datumprikker 

 

11.  Rondvraag 
Geen vragen of aanvullende opmerkingen. De voorzitter bedankt iedereen voor de 

aanwezigheid. Voor de (interne) administratie: 

 Vertrekkende MR-leden :  Peter Meijer en Ed de Groot 

Voorzitter  : Gijs van Buitenen. 

gvbuitenen@hotmail.com >06-18586570 

 Nieuwe MR-leden : Ronald Cloosterman. 
rag.cloosterman@gmail.com > 06-23058471 

 
     Patricia Celi. 

patricia_celi2@hotmail.com > 06-43024724 
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