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Afwezig     

 

Opening en agenda 

- 

Mededelingen 

- Anne Marie en Anouk maken een MR-Nieuwsbrief voor het einde van het 

schooljaar. 

Ingekomen post 

- Er is mail van een ouder uit de groep van Tessa. In deze mail wordt er om 

terugkoppeling gevraagd nav een eerder mail. Tessa pakt dit op. 

- Er is mail van een ouder uit een van de groepen 8 over een toilet dat niet op slot 

kan. Anne Marie checkt dit en legt dit bij Marieke neer. 

- Op de website staat nog steeds een oude foto. Anne Marie vraagt Kirsten deze te 

verwijderen. 

- Er is mail van een ouder die zorgen uit mbt de verkeersveiligheid rond de school. 

Dit blijft een regelmatig terugkerend probleem. We nemen het mee naar de 

bespreking met Marieke later deze vergadering. Remco neemt contact op met 

betreffende ouder om eventueel een werkgroep op te zetten. 

Notulen 25 maart 

We stellen deze definitief vast. Tessa zorgt dat ze op de site komen. 

Secretaris  taken 

Iris doet nu de secretaris taken erbij maar dit is teveel. We spreken af dat we de 

werkload verdelen tussen de 3 teamleden van de MR. 

Begroting formatie + formatieplan 

We hebben geen formatieplan gekregen van Marieke dus kunnen dit niet bespreken. 

Pauzetijd 

We bespreken dit als Marieke aansluit. 

 

Mededelingen vanuit directie: 

- Marieke laat ons een powerpoint zien. Hierin een uitleg over de studie-2-daagse 

voor het missie-visie-traject. Er is een aanvulling gemaakt op de bestaande visie 

en de doelen voor de komende jaren zijn toegevoegd. We lopen de nieuwe missie-



 

 

visie door. Iris wil graag weten hoe het vervolg eruit ziet. Marieke geeft aan dat 

Theo betrokken blijft bij het traject. Het MT gaat aan de slag met het plan en 

neemt het team hierin mee. Tijdens de startvergadering van volgend schooljaar 

gaat het team verder. Hier zullen de leerteams samengesteld worden. Op de 

studiemiddagen volgend schooljaar gaan we ook steeds verder met het traject. 

Leerteams lijken erg op de OT’s van nu.  

- NPO gelden: Marieke licht toe dat we volgend jaar €700/leerling krijgen. Van dit 

bedrag gaat er €200 naar de KSU, €200 gaat naar extra mensen via de KSU en de 

overige €300 mag de school zelf besteden. Het is voor ons niet duidelijk wat het 

plan van de KSU is en wat de overwegingen zijn geweest om deze bedragen zo in 

te zetten. Marieke zal dit navragen bij de KSU. Voor de inzet van de school-gelden 

heeft Marieke met Laurian en Anouk gekeken naar resultaten. Hier zijn 

aktiepunten uit naar voren gekomen voor de inzet van de school-gelden (zie 

powerpoint voor specifieke onderdelen). Belangrijk bij de inzet van deze gelden 

dit ook goed te communiceren naar ouders. De NPO-gelden zijn veel in het nieuws 

en de media dus ouders weten dat de school geld krijgt voor hun kind.  

- Pauzetijden: Marieke legt uit waar het aanpassen van de pauzetijden vandaan 

komt. Voorstel nu is om tijdens de eerste pauze de buitenspeeltijd van een half 

uur terug te brengen naar een kwartier. In de tweede pauze blijft de buitespeeltijd 

een half uur. Leerkrachten die de eerste pauze een kwartier mee naar buiten 

gaan, hebben daarna nog een kwartier ‘gangwacht’ voor meerdere groepen. Op 

deze manier heeft de leerkracht die pauze heeft ook echt een half uur pauze. We 

evalueren dit halverwege volgend jaar. Mocht dit niet voldoende winst in lestijd 

opleveren dan kijken we naar het verlengen van de schooldag.  

- Inzet werkdrukgelden. De werkdrukgelden zijn op één hoop terechtgekomen met 

de NPO gelden. Omdat deze gelden al gekoppeld zijn aan de aktiepunten, is het 

lastig de werkdrukgelden apart te zien. Hierdoor is er eigenlijk ook geen inspraak 

mogelijk van het team voor deze gelden. De PMR buigt zich nog over de inzet van 

de werkdrukgelden. 

- Vakantierooster en studiedagen. We nemen het vakantierooster door. Marieke zal 

nog kijken naar de kindvrije dag voor de kerstvakantie. Studiedagen worden 

komend schooljaar omgezet naar studiemidddagen. Voordeel hiervan is dat we 

meer momenten met elkaar hebben om verder te gaan met missie-visie. De 

teamgeleding vraagt zich af hoe teamleden hier in zullen staan. Het gaat om veel 

middagen en als je maar twee dagen werkt, moet je voor heel wat middagen 

opvang regelen. Ook hier zal Marieke nog naar kijken en dit terugkoppelen aan 

het team.  

 

Evaluatie opbouw MR vergaderingen 2020-2021 

We vinden eigelijk allemaal dat we te weining momenten met elkaar hebben kunnen 

vergaderen (1x per 2 maanden). Het zou fijn zijn vaker met elkaar te vergaderen. We 

zouden er dan voor een aantal vergaderingen voor kunnen kiezen dit meteen met 

Marieke te doen, zodat we meteen punten af kunnen tikken. Het is ook belangrijk dat we 

volgend jaar beter nadenken over welke prioriteiten we moeten stellen. Als de 

onderwerpen te groot zijn moeten we delegeren (bijv aan een groepje ouders). Dit zal de 

kwaliteit van wat we doen ten goede komen. We spreken daarnaast af volgend jaar de 

dag dat we vergaderen te rouleren.  

 

Actielijst doornemen 



 

 

Zie bijwerkte actielijst. 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

Actiepunt/agenda MR Wie  Status  

Mailbox twee keer per week checken en 

ontvangstbevestiging sturen als er een email is.  

Tessa  doorlopend  

MR Jaarplan op site plaatsen Tessa gedaan 

Tessa beantwoordt 2 mails aan ouders Tessa gedaan 

Voorstel maken om vragen en opmerkingen van 

ouders te verzamelen 

Remco gedaan 

Feedback geven op voorstel Remco allemaal gedaan 

Prijsopgave aanvragen voor spatscherm Wendy gedaan 

Vervolgactie ingekomen mail HB onderwijs Wendy/Marieke gedaan 

Stappenplan thuisonderwijs afstemmen met 

Marieke; komt in de Nieuwsbrief! 

Tessa  

Nieuwsbrief MR opzet maken, delen met Iris. 

Gaat naar ouders voor einde schooljaar. 

Anne Marie en 

Anouk 

 

Foto MR delen met Remco allen  

Punt KMR terugkoppelen naar Johan Anouk gedaan 

Bespreken tevredenheids enquete Marieke  

 

 

Spaarlijst agendapunten komende MR vergaderingen  

Datum 

vergadering  

Agendapunten  Ouders  Personeel  

25 Maart Begroting (materieel)  Advies  Advies  

 Inzet werkdruk gelden   

20 Mei 

3 juni 

Vakantierooster en onderwijstijd 

Pauzetijden (status) 

Instemming Advies 

 Begroting (formatie) Advies Advies 

 Formatieplan  Advies  Instemming  

 Taakbeleid Advies Instemming 

 Indeling klassen/medewerkers  Informatief  Informatief  



 

 

 Taak secretaris Instemming Informatie 

 Evaluatie vergadermomenten MR Instemming Instemming 

 1 juli Jaarverslag MR  Procedure MR  Procedure MR  

 Vaststellen MR-functies en vergaderdata 

komend schooljaar 

Procedure MR  Procedure MR  

 Schoolgids  Instemming  Instemming  

 Jaarplan school  Instemming Instemming  

 Speerpunten schoolbeleid komend 

schooljaar 

Ter 

kennisname 

Ter 

kennisname 

 Evaluatie afgelopen schooljaar n.v.t. n.v.t. 

 Verkiezingen personeelsgeleding MR 

(indien van toepassing) 

n.v.t. n.v.t. 

 Verkiezingen oudergeleding MR (indien 

van toepassing) 

n.v.t. n.v.t. 

1e 

vergadering 

nieuwe jaar 

Foto van (nieuwe) MR op website n.v.t. n.v.t. 

    

 


