
 Medezeggenschapsraad het Mozaïek (Houten & Waalseweg) 

 
MR samenvatting voor ouders/verzorgers – 11-1-2023 
De voorzitter opent de vergadering met de beste wensen voor iedereen. 
 
Fluenta doet onderzoek naar de toekomst van de vrijwillige ouderbijdrage. In dat kader zijn een drietal 
vragen besproken in de MR-vergadering. 

1. Hoe ziet de MR/OR de toekomst van de vrijwillige ouderbijdrage (afschaffen, minder activiteiten, 
andere bijdrage, andere suggesties)? 

2. Welke activiteiten voor kinderen (die nu bekostigd worden vanuit vrijwillige ouderbijdrage) 
zouden in de toekomst moeten blijven en hoe zou dit dan bekostigd moeten / kunnen worden? 

3. Welke 3 aanbevelingen m.b.t. Fluenta-beleid over dit onderwerp kan de MR/OR van je school 
formuleren? 

 
De MR heeft de vragen als volgt beantwoord: 

1. De ouderbijdrage van Het Mozaïek is niet hoog vergeleken met andere scholen binnen Fluenta. 
Moet blijven bestaan. Indien mogelijk niet afschalen. Via Opa komt ook geld binnen. 

2. Wat wij willen behouden als de ouderbijdrage verdwijnt zijn het schoolreisje en het 
Sinterklaascadeautje voor de kinderen. 

3. Fluenta-breed afspreken wat de hoogte van de bijdrage wordt. 
 
De afname van de vragenlijst schoolveiligheid is besproken. Er was een lage respons vanuit ouders, 
waardoor de resultaten niet betrouwbaar zijn. Het enige wat naar voren komt is dat een aantal ouders 
aangeven dat er te weinig aandacht is voor pesten. In een eerdere nieuwsbrief is de huidige aanpak 
gecommuniceerd om duidelijkheid te scheppen bij de ouders. Over het algemeen werd de veiligheid op 
school positief beoordeeld. 
 
Het arbobeleid is besproken en doorgenomen met de MR. 
 
Het volgende punt waren de vragen vanuit de ouders: 

 Het kerstontbijt: De vraag kwam vanuit de ouders waarom dit niet georganiseerd is. 
Afgesproken is het ene jaar een viering op school met kerstontbijt, het andere jaar de 
kerstviering in de kerk.  Kerstviering is goed ontvangen door ouders. 

 Zandbak kan niet afgedekt worden. Er komt een apparaat om katten af te schrikken in Houten. 
Op de Waalseweg is deze recent vervangen. 

 In Houten zijn er problemen met de fietsenrekken. De gemeente zet maar geen vaart achter het 
vernieuwen van de vernielde rekken.  

 
Communicatie vanuit school is nogmaals besproken. Gaat het de hele school aan of vanuit de directie, 
dan gaat dit via de mail. Communicatie vanuit de klas/leerkracht gaat via Parro. Dit is ook toegelicht in 
de laatste infobrief. 
 
Rondvraag: 
Voor beide locaties is nieuw groot buitenspeelmateriaal (fietsen, karren e.d.) besteld voor groep 1/2 
voor beide locaties. 
 
 
 


