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Afwezig     

 

Opening en agenda 

- 

Mededelingen 

 

Ingekomen post 

- Er is een e-mail binnen gekomen over zorgen omtrent HB-onderwijs. De MR herkent 

en erkent de zorgen. Iris en Anne Marie zullen de email beantwoorden 

- Er is een e-mail binnen gekomen over rapportgesprekken waarbij een drempel wordt 

gevoeld door ouders om een facultatief gesprek aan te vragen. De email is al naar 

Marieke gestuurd. Marieke zal de email beantwoorden 

 

Notulen 13 juni 

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

 

Begroting formatie + formatieplan (Advies/Instemming) 

De ouder geleding van de MR heeft geen informatie over de formatie. 

Er zijn veel nieuwe leraren in de bovenbouw. De MR maakt zich zorgen of deze 

vernieuwing niet tot een moeilijke start van het nieuwe jaar zal leiden. De MR zal met de 

Directie bespreken hoe dit aan te pakken. 

 

Inzetwerkdrukgelden en taakbeleid (PMR informeert) 

Er is 70.000,- euro beschikbaar voor de school. Dit bestaat uit werkdruk en NPO gelden. 

Er is onduidelijkheid welk deel van dit bedrag werkdruk budget en welk deel NPO-budget 

is. De MR zal de directrice vragen dit uit te splitsen 

Er was een enquête onder de leraren hoe deze te besteden. Hier kwam het volgende uit 

- Beeldende vorming 

- Muziek 

- ICT 

  



 

 

Taakbeleid 

Er zijn zorgen over hoe de te taken worden verdeeld omdat er een risico is dat de taken 

bij maar een deel van het team terecht komt. 

De MR zal met de Directie bespreken om meer evaluatie momenten te plannen. Het 

voorstel is 1x in November en 1x in Februari/Maart) 

 

Tevredenheidsonderzoek (Bespreken) 

Wat opvalt is dat de school intern kritischer is dan de ouders en leerlingen 

De vraag is hoe dit op te pakken om tot structurele verbeteringen. 

Het is goed om dat dit nu al op de MR agenda te zetten voor volgend jaar: 

• Terug kerend punt op de agenda  

• Diepere evaluatie November 

• Herhaling van de enquête in maart 

 

MR jaarplan (Vaststellen) 

Iris zal het jaarplan officieel vaststellen 

 

Marieke sluit aan / korte pauze 

 

Formatie 

Informatie was kort gedeeld de vorige vergadering. Het is wel goed om dit apart te 

sturen. Er is geen verschil met vorige jaar, goedkeuren 

 

Mededelingen directie 

- Formatie is rond 

 

Taakbeleid (Instemming) 

Er zijn zorgen over de opslag factor, er is afgesproken om deze in de gaten te houden. 

Er is een vraag welke leraren/leraressen zijn vrijgesteld van taakgroepen:  

• mensen die studie doen (verlof onder schooltijd) 

• 2 RT docenten/ RT opleiding (buiten school) doen niet mee aan taakgroepen. 

• Nieuwe leeraren: gaan meedoen, maar er wordt in de taakgroepen gekeken hoe 

de werkdruk te verdelen rekening houdend met het ervaringsniveau van de 

nieuwe leraren 

Er is een plan om nieuwe collega’s goed te begeleiden en meenemen: Christiaan krijgt 

hier een volle dag voor 

 



 

 

 

Tevredenheid onderzoek (Vragen stellen) 

Er is besproken of een werkgroep voor dit onderwerp moet worden opgezet. Actiepunten 

zijn al zoveel mogelijk meegenomen naar de taakgroepen (vb klassenbezoeken, 

functioneringsgesprekken). 

Marieke zal kijken of er een aparte werkgroep hiervoor moet worden opgezet. 

PMR vindt het cijfer te laag, en zullen dit opvolgen zodat het onderwerp niet verslapt 

In Maart zal het tevredenheid onderzoek nog een keer worden uitgevoerd. 

 

Inzet werkdrukgelden (Instemming) 

Marieke zal de gedetailleerd opbouw van de werkdruk delen. 

 

Begroting formatie + formatieplan/klassenindeling (Advies/Instemming) 

Er is een actuelere versie van het de begroting formatie + formatie plan. 

Deze zal volgende vergadering worden besproken 

 

Speerpunten schoolbeleid 2021-2022 (Informatief) 

Speerpunten voor het schoolbeleid voor 2021-2022 zijn: samenhang en ouder 

betrokkenheid 

 

Vaststellen MR functies en vergaderdata 2021-2022 

Opgeschoven naar September 

 

Actielijst doornemen 

Zie bijwerkte actielijst  

 

Rondvraag 

• Er is een discussie of er niet iets gedaan moet worden als Einde Jaar feest. Wendy 

zal hiernaar kijken 

• De Voorzitter wilt graag dat een van de leraren uit de MR de secretaris functie 

overneemt.  

 

 

Actiepunt/agenda MR Wie  Status  

Mailbox twee keer per week checken en 

ontvangstbevestiging sturen als er een email is.  

Tessa  doorlopend  



 

 

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  

Bespreken tevredenheids enquete Marieke  

Reminder email sturen over verkeer Remco gedaan 

Email sturen over HB Iris / Anne Marie  

Email Sturen OC werving Remco Gedaan 

Email sturen Facultatieve gesprekken Marieke  

Delen van de gedetailleerde opbouw van de 

werkdruk gelden 

Marieke  

Overleggen wat te doen met de actuele versie 

van de begroting formatie + formatie plan. 

Iris  

MR functies en vergaderdata vaststellen Iris  

Jaarverslagen laten staan. 

Notulen van dit jaar laten staan.  

Nieuwsbrieven weghalen. 

Tessa  

Kanaal voor de MR maken op Social Schools Remco  

Eind jaar activiteit organiseren Wendy  

Onderzoeken of er een aparte werkgroep voor de 

tevredenheidsevaluatie moet worden opgezet 

Marieke  

Tevredenheidsevaluatie inplannen voor November 

en een herhaling in Maart 

Marieke  

 

 

Spaarlijst agendapunten komende MR vergaderingen  

Datum 

vergadering  

Agendapunten  Ouders  Personeel  

 Begroting (formatie) Advies Advies 

 Formatieplan  Advies  Instemming  

 Taakbeleid Advies Instemming 

 Indeling klassen/medewerkers  Informatief  Informatief  

 Taak secretaris Instemming Informatie 



 

 

 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. 

    

 

 


