
 
  

AGENDA Vergadering Medezeggenschapsraad   
  
Datum: donderdag 12 mei 2022   
  
Starttijd: 19:00  
  
Locatie: De Wijzer  
  
  

 
  
  
1. Opening  

2. Vaststellen agenda  

3. Notulen vorige vergadering + actiepunten  

Sandor: MR Jaarverslag  aanpassen n.a.v. notulen > moet nog gebeuren 

4. Mededelingen Anneke  

Druk bezig vervanging Anne rond te krijgen. Weinig reactie op vacature. Wel al een parttimer 
gevonden voor maandag en dinsdag. Zij blijft ook voor drie dagen na de vakantie. De andere 
drie dagen staan nog open.  
Vandaag twee mogelijke kandidaten op gesprek gehad. Goede hoop dat een van deze twee 
het wordt.  
Plek aanbieden voor na de vakantie is nog onduidelijk ivm formatie.  

5. Formatie volgend schooljaar 

We kunnen 11 groepen draaien volgend jaar maar eigenlijk formatie voor 10 groepen. We 
dalen wat in leerling aantal maar met creatief denken kunnen we starten met een 11e groep. 
Starten met 3 kleutergroepen, twee groepen 3, een groep 4, een groep 5, twee groepen 6, 
een groep 7 en een groep 8.  
Gekozen voor twee groepen 6 omdat er momenteel zorg zit in de enkele groep 5. We kunnen 
met twee groepen 6 meer ondersteuning geven aan deze leerlingen.  
Groep 5 wordt een grote groep maar wij hebben daar vertrouwen in dat dat goed komt. 
 
Berichtgeving naar ouders: We kunnen nog niet aangeven welke leerkracht voor welke groep. 
Normaal informeren we eerst met hoeveel groepen en welke groepen we gaan starten.  
Anneke probeert een brief voor Hemelvaart te maken die door de MR gecontroleerd wordt 
voordat deze naar de ouders gaat. We maken duidelijk dat school de groepsverdeling gaat 
maken. Goed helder en duidelijk hebben wat het ‘grotere’ plan/gedachte erachter is en daar 
alle wijzigingen aan ophangen.  

 

6. Concept Vakantie en studiedagen 2022-2023    



Geen concept meer goedgekeurd door GMR.  
Studiedagen: 7 oktober (DELTA) – 27 februari – 7 april  (vrije dag voor kinderen ivm goede 
vrijdag maar studiedag voor de leerkrachten) 
Onderbouwdagen: komen in een overzicht voor naar de ouders 
Schoolreisje: hopelijk plannen we die snel zodat er een onderbouwdag achteraan gepland kan 
worden.   

7. Status Jaarplan 2022-2023  

Status is dat er een concept onderwerpen is. Deze wordt eerst met het team besproken en 
daarna is het concept jaarplan er voor de MR.  

8. Tevredenheidsenquête ouders / respons  

Dit jaar heeft het meer opgeleverd dan de vorige keer. 124 ouders hebben het ingevuld en 87 
leerlingen.  
De ouders hebben een 7,5 geven als gemiddeld cijfer dit hadden we de vorige keer ook.  
Er zitten niet echt uitschieters tussen wat betreft slecht en goed. Welke aandachtspunten zijn 
het belangrijkste om te verbeteren ? Filter die er uit en zet er een actieplan op.  
 

9. Terugblik Info ouderavond Social Media  

Er zijn leuke reacties binnengekomen. Was een interessante en positieve avond. Veel nieuwe 
informatie voor ouders. Duidelijke informatie. Zij deed het ook heel goed. Zou ook zeer nuttig 
kunnen zijn om haar een keer zoiets met een klas te laten doen.  
Toch nog wel een lage opkomst. Hadden hoger verwacht.  
 

10. Jaarplanning MR  

- terugkoppeling 2e MR cursus (Anouk en Margo)  
Deze was minder interessant dan de eerste. We hadden gehoopt om na 2,5uur weg te gaan 
met een goed jaarplan. Het was meer hoe maak je een jaarplan. De insteek was dus anders 
dan verwacht. Thuis zijn we uiteindelijk aan de slag gegaan.  
MR moet de agenda van de GMR in kunnen zien werd aangegeven tijdens de cursus. GMR is 
wel echt met andere zaken bezig dan de MR. Eigenlijk niet relevant.  
Is het wel relevant dan geeft Marije dit door.  

- Onboarding nieuwe MR leden  
De cursus wordt ieder jaar aangeboden. Nieuwe MR leden zouden deze cursus dus 
kunnen/moeten volgen.  

Margo en Anne stoppen maar keuze is gemaakt om 3 om 3 verder te gaan.  

11. Terugkoppeling GMR   

- Notulen   

Niet. 

12. Volgtopic   
Niet. Volgtopic gaat er als standaard er uit. 

13. Vooruitblik agenda volgende vergadering  
17 mei gaat niet door.  
23 juni > gaat er uit 
5 juli > formatie plan bespreken en eten ? Jitte misschien niet aanwezig.  
 



14. Inbreng Oudergeleding / Lerarengeleding  

Niet.  

15. Rondvraag   

Anouk: voorbeeld bedragen sponsorloop zijn hoog voor sommige ouders. Is dit aan te passen? 
Traktaties blijven ongezond. Blijft een moeilijk onderwerp. Goed om ouders een herinnering 
te sturen.  
 
Elena: Kan er gedeeld worden dat er vrijwilligers nodig zijn as zaterdag om de plantjes te 
planten. Anneke gaat het aan Vicky vragen.  
Kan er kunstgras voor op het voetbalveld komen? Anneke geeft aan erg duur.  
 

16. Afsluiting   

 

Actiepunten: 
Sandor: MR Jaarverslag  aanpassen n.a.v. notulen  
Anneke: Brief maken mbt groepsverdeling en laten lezen MR  
Anneke: Zet het vakantierooster/onderbouwdagen online  
Anneke: Bespreken tevredenheid- enquête binnen het team en aandachtspunten er uit halen en 
volgende keer MR vergadering bespreken. 
Jitte: met het uitsturen van de agenda vraagt ze Marije aan te vullen vanuit de GMR 
Anouk: vaststellen vergaderdata MR (obv GMR) 
Margo: mailt Anneke het excel bestand van concept jaaragenda MR 2022-2023 
Anneke: Elk kwartaal een herinnering in de nieuwsbrief over gezond trakteren.  

 


