
 

Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 26 september 2022 

Aanwezig 

MR: Christa, Leonie, Lianne, Manon en Ingrid  

Directie: Joost 

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend. De voorzitter heet iedereen welkom.  

De volgende vergaderdata zijn gepland voor het huidige schooljaar: 

Maandag 7 november 2022 

Maandag 23 januari 2023 

Maandag 6 maart 2023 

Maandag 17 april 2023 

Maandag 12 juni 2023 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 20 juni is goedgekeurd. Er zijn 2 tekstuele wijzigingen. De notulen zullen 

op de site geplaatst worden.  

 

3. Mededelingen directie 

• Nieke is alweer een paar keer op school geweest. Het zijn stapjes in de goede 

richting.  

• RI+E (risico-inventarisatie en evaluatie is via een Quick-scan gehouden onder de 

teamleden. Plan van aanpak is gemaakt en er wordt aan gewerkt. Zal weer 

terugkomen op de agenda. 

• Schoolgids : De schoolgids is aangepast en heeft goedkeuring van de OMR.  

• Subsidie van OC&E voor basisvaardigheden (taal, rekenen, digitaal) Het gaat om 

heel veel geld en is voor 500 scholen. Als we ingeloot worden dan volgt er een 

plan. Dat plan komt terug in de MR. Het kan nog zijn dat de Lucas dit geld gaat 

verdelen over meerdere scholen.   

• Ter informatie: er is sprake van overlast van hangjeugd. (18+) het zou gaan over 

zgn. “dril rappers?) In Nootdorp is sprake van een samenscholingsverbod wat er 

waarschijnlijk toe geleid heeft dat ze zich nu hier ophouden. Daarnaast is er nog 

een groep die wat jonger is en ook zijn er kinderen van onze school bij betrokken. 

Het heeft een aanzuigende werking. Advies: Bel de politie. Zorg dat je eigen kind 

hier niet mee in aanraking komt. Een camera zou gewenst zijn maar dat is niet 

makkelijk in het kader van de AVG. Voordat er een een camera geplaatst kan 

worden moet het nog door de MR. 



• Er zal in de nieuwsbrief (weer) uitleg gegeven worden over het trakteren door 

een jarige. Helaas nog steeds te veel/ te groot wat er uitgedeeld wordt. Besloten 

is dat de traktatie weer mee terug gaat naar huis. 

• Forecast wordt toegelicht. De energierekening is + 50000 euro. Er wordt gekeken 

of er via de Lucas foundation een tegemoetkoming gegeven kan worden. (wij 

hebben geen gas maar stadsverwarming en hier kunnen we niet op sturen) Er 

wordt ook onderzoek gedaan naar zonnepanelen. Onder aan de streep komen we 

wel op 0 uit. Heeft de aandacht van Joost. 

  

4. Corona plan  

Er is een draaiboek (al eerder gestuurd) met scenario's gemaakt in opdracht van het 

ministerie van OCW voor de Paradijsvogel waarin staat wat te doen als de overheid zegt 

in wélke categorie we zitten.  De maatregelen die dan genomen worden gelden dan voor 

min. 2 weken.  

Het plan zou op sommige punten nog wat concreter mogen. Lianne en Joost gaan 

hiernaar kijken. Het plan gaat dan ook naar het team.  

 

5.  Bijdrage Ouderbijdrage aan de oudercommissie 

De (vrijwillige) ouderbijdrage blijkt niet meer voldoende te zijn. Dat geldt ook voor de 

bijdrage voor het schoolreisje. Daarnaast is er een grotere oudergroep die niet betaald. 

(een kind mag hierdoor niet geweigerd worden)  

Voorstel van de OC is om beide bedragen te verhogen met 10%. De overblijf bijdrage 

blijft gelijk. De MR geeft hiervoor goedkeuring. Wel graag duidelijke uitleg aan de ouders 

over de zaken waar het geld voor wordt gebruikt.  

6. Wvttk 

.  Het punt ‘focus MR’ gaat naar de agenda van de volgende MR vergadering.  

 


