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Beste ouders en verzorgers, 
 

Op 13 september 2022 was de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. Ineke, Marina, Marizeth, 

Yvonne waren aanwezig. Ashwin schoof aan namens de directie. Omdat wij als MR het belangrijk 

vinden dat ook jullie als ouders bekend zijn met wat er besproken wordt in de MR-vergaderingen, 

worden punten die in belang zijn van de leerlingen, leerkrachten en ouders hier kort samengevat. De 

notulen van de MR-vergaderingen zijn beschikbaar op de MR-website van beiden locaties (Houten en 

Waalseweg). 

 

- Covid-19 maatregelen (sectorplan) is goed doorgesproken. De MR heeft een aantal punten 

genoemd die goed afgewogen moeten worden, zoals goed overleg met ouders/verzorgers van 
kinderen die in een risicogroep vallen. Alle verdere adviezen en maatregelen zullen mede bepaald 
worden door het landelijke advies van dat moment. Hopelijk zullen wij niet weer terecht komen in een 
lockdown (scenario 4 in het sectorplan) dit jaar. Er wordt een intern plan van aanpak opgesteld voor 
ventilatie in klassen in de winter. Er zal goed gelet worden op het tijdig vullen van handzeep en/of 
disinfectiegel in alle klaslokalen. 

- Evaluatie van het schoolplan 2021/2022 en het schoolplan doelen 2022/2023 is ook besproken. 

Er is sprake van een mooie uitgebreide evaluatie van het schoolplan 2021/2022 en er zijn duidelijke 
doelen voor 2022/2023. De Corona pandemie heeft veroorzaakt dat een deel van de doelen in het 
meerjarenplan van Het Mozaïek niet volkomen bereikt zijn. Veel wordt de komende tijd ingezet om een 
inhaalslag te maken, maar het is niet mogelijk te zeggen dat alle doelen van het meerjarenplan bereikt 
zullen worden aan het einde van dit schooljaar. Een gymleraar is nu ook in huis die alle gymlessen 
vanaf groep 3 zal verzorgen. Ook zal er ieder jaar in de MR tijdens de bespreking van de samenstelling 
van de groepen over de instroom van het aantal kinderen in groep 3 goed overleg zijn. Groep 3 wordt 
vanaf volgend schooljaar gevuld vanuit 3 groepen 2. Wel mooi dat onze school zoveel instroom van 
groep 1/2 leerlingen hebben in Houten. 

- Ouders en leerkrachten hebben de Informatieavond als leuk en leerzaam ervaren. Er waren veel 

enthousiaste ouders. Het is voor herhaling vatbaar en zal dan ook op jaarbasis geëvalueerd worden.  
Er zal ook een enquête uitgaan naar jullie over de ervaring van met start-/10-minutengesprekken waar 
kinderen nu ook bijzitten, omdat dit ook een belangrijk contactmoment is tussen ouders en 
leerkrachten. 

- Er wordt heel veel tijd besteed om invalpersoneel te vinden tijdens afwezigheid van een vaste 

leerkracht en de inval ook zo in te zetten dat dit het minst ontwrichtend is voor de kinderen. Het lukt 
helaas niet altijd. 

- Er waren ook nog vragen vanuit de ouders. 

Uit vorige vergaderingen – terugkoppeling 
- Het afdekken van de zandbak is niet haalbaar, omdat dit weer verwijderd wordt door de buurt. 

Er wordt wel navraag gedaan naar een kattenafschrikapparaat. 
- Gemeente Houten wil snelheid Waalseweg aanpakken. Dit gaat helaas nog lang duren. 
- Fietsenrekken stand van zaken. Ligt bij de gemeente. Wordt weer nagevraagd. 
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Vragen voor de vergadering: 
- Kan er een bus geregeld worden het (sport)uitje van groep ½, omdat veel auto’s benodigd 

zijn? Dit is qua kosten niet haalbaar. Huur van een bus is heel duur. Hier wordt dus de hulp 
van de ouders erg op prijs gesteld. 

 

De eerstvolgende vergadering is dinsdag 8 november 2022 en wij hopen dat jullie als ouders ook 

actiepunten aan ons zullen doorgeven voor bespreking. Spreek ons aan op het schoolplein of 

stuur een email naar mrmozaiek@fluenta.nl.  

 
Met vriendelijke groeten 

MR Het Mozaïek 
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