
 

 

NOTULEN Vergadering Medezeggenschapsraad (MR)  

Datum: 27 jan. 2022 

Aanwezig: Anneke, Jitte, Nicole, Elena, Margot, Anouk 

Afwezig: Sandor, Anne 

Locatie: Online 

Notulen: Elena 

1. Opening: Helaas heeft Sandor Covid en kan niet aanwezig zijn. Anne is helaas ook nog ziek 
dus niet aanwezig.  

2. Vaststellen agenda: na cursus van Margot en Anouk jaarplanning vergaderingen aanpassen 
zodat er geen onnodige punten (die bv nog niet besproken kunnen worden) op de agenda 
staan.  

Binnengekomen e-mails (indien aanwezig): Er is vanuit Delta een opleiding voor MR leden, 
waarin alles besproken wordt wat een MR doet en waar wij kunnen bijdragen/ visie op 
moeten hebben. Namens onze MR gaan Anouk en Margot. Het is een twee daagse cursus. Ze 
zullen dit bij de volgende vergadering terugkoppelen.  

3. Notulen vorige vergadering + actiepunten: Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd en 
verder geen op- of aanmerkingen. 

4. Mededelingen Anneke:  

Anneke heeft factuur gekregen voor ouder informatieavond, zitten kosten aan annuleren. De 
vraag is of we het kunnen opschuiven, want binnen maand annuleren kost toch 25% en 
binnen 2 weken 50%. Is voor de school wel een hoog risico door zwabberend beleid overheid 
en ouders mogen nu nog niet eens in school komen. Elena gaat navragen of de datum langer 
in optie kan blijven staan want nog veel onzekerheid. Welke opties zijn er? Evt. mei of juni 
anders. Alternatieve datum afspreken.  

Desiree is nu nog met zwangerschapsverlof en gaat aansluitend ouderschapsverlof opnemen, 
Lieke neemt haar waar. Begin april komt ze 3 dagen terug, Lieke komt er dan 2 dagen naast.  

Nu blijft het schuiven met personeel helaas. Dorethe is helaas voor langere tijd uit roulatie. 
Lisette is voorlopig vrijdag maar niet voor het gehele jaar. In ieder geval tot voorjaarsvakantie 
zijn Anne en Dorethe eruit, maar waarschijnlijk nog 1-2 mnd. erbij. Weinig tot geen mensen 
in waarnemers poule vanuit Delta. Lio stagiaires vangen gelukkig ook op. Deze mogen al voor 
de klas staan, maar staan nog wel onder supervisie. Rapporten gaan wel gemaakt worden 



voor groep 4 en 4-5. Bespreken hiervan kan evt. ook Dineke doen. En Anne blijft op 
achtergrond wel bij haar klas betrokken.  

Ook de Cito-toetsen is beetje ontregeld door alle zieken en afwezigen. Zullen misschien 
dingen niet ingevuld kunnen worden door ziekte bij leerlingen.  

Opzetje nieuwe rapport is er, hopelijk kan deze in februari gebruikt worden. Docenten zijn er 
zelf erg blij mee en ook uiterlijk is opgefrist. Grootste verschil is de inhoud, iets meer 
diepgang op verschillende onderdelen en niveaus. Er komt ook voor groep 1-2 een verschil in 
rapport en dus onderdelen. Onder de vakken kan ook een extra tekst opmerking/ toelichting 
gemaakt worden, zodat er niet alleen een score is. Zo kan beter ingezien worden waar de 
aandacht ligt voor een kind. Ook als punten nog niet goed te beoordelen zijn in groep 3-4 dan 
is er geen score en alleen een toelichting mogelijk. Na eerste rapport wordt terugkoppeling 
aan MR en ouders gevraagd wat nog verbeterpunten zijn. De docenten zijn nog even in 
gesprek of volgende rapport gesprekken met of zonder kind erbij is.  

5. Conceptbegroting 2022: grote uitgaven zijn tuin/ schoolplein en potje voor evt. nieuw 
meubilair. Tuingroep heeft hier plan voor geschreven. Bedragen moeten nog even passend 
worden gemaakt. Dan kan Sandor tekenen voor akkoord namens MR.  

 

6. Bijstellen jaarplanning MR: Sandor zou nog even aanpassen bij welk punt wat de MR ervan 
mag vinden. Dus bv mededeling of instemmen of advies geven.  Misschien na cursus van 
Margot en Anouk aanpassen na (7 febr.). Dan ook de leraren er nog eens goed naar kijken. 
Jitte en Nicole zullen dat gaan doen.  

Voor de jaarplanning zijn de volgende aanpassingen aangedragen door Anneke 

 Vaststellen jaarbudget MR in nov i.p.v. sept 
 Evaluatie jaarplanning in sept i.p.v. nov 
 Vaststelling begroting voor volgend jaar in febr. 
 Concept formatieplan in maart en mei erop zetten 
 Vakantie-studiedagen overzicht in mei en juni erop zetten 

7. Vaststellen MR Jaarverslag: staat een stukje in over een spreekkwartier in de MR voor ouders 
die iets aan de MR wilde voordragen/ uitleggen. Is afgelopen jaar niet doorgegaan door 
Covid. Maar is ook niet echt gecommuniceerd naar de keren dat het wel kon. Dit uit 
jaarverslag halen. Vraag is ook even of we het terug willen. Misschien in informatie mail wel 
een toelichting geven, dat als een ouder een vraag of opmerking heeft, dit via een mail naar 
de MR bespreekbaar gemaakt kan worden.  

Staat ook dat er altijd een stukje in nieuwsbrief komt van MR, dit is helaas ook niet gebeurd. 
Vraag is wel even wat de inhoud hiervan zou moeten zijn. Hiervoor ook even de scholing 
voor MR leden afwachten of er iets over gezegd wordt. Misschien nog nieuwe ideeën 
hiervoor. Dit stuk ook uit jaarverslag.  

Stukje over “Wie wat waar”. Wat is het = schoolgids? Uit verslag 

8. Status Info ouderavond Nicole stuurt mail met info door naar leden. Elena heeft contact over 
datum, zie verder boven punt 4 



9. Terugkoppeling GMR: Is een GMR geweest, volgende keer verslag vim ziekte Sandor en geen 
contact met Marije gehad.  

10. Volgtopic rapport, zie mededelingen. Lijkt in ieder geval te lukken ondanks alle ziekte en 
afwezigheid leraren.  

11. Vooruitblik agenda volgende vergadering: Formatieplan? Is dan alleen nog de FTE verdeling 
en hoeveel klassen. Gaan vanuit groep 8 dit jaar 40 leerlingen de school verlaten, hoeveel 
bij? Plan is dus o.a. daarvan afhankelijk. Tussenevaluatie jaar doelen. Graag Anneke 
aanleveren. (Actiepunt) 

12. Inbreng Oudergeleding/ Lerarengeleding Jitte: Kaartje naar Dorethe en Anne, Gaat Margot 
regelen.   

13. Rondvraag: Hoe gaat het met evt. huiswerk bij kinderen in bij quarantaine of Covid. Snappet 
kan altijd ingezet worden thuis en evt. boekjes via leraar. Misschien handig zo nodig dit via 
de nieuwsbrief even weer uitleggen naar ouders.  

14. Afsluiting  

 

Nieuwe actiepunten en die nog open staan vanuit vorige vergadering: 

 

- Sandor: Toevoegen informatie/ instemming/ adviesrecht aan punten MR 

jaaroverzicht. 

- Sandor: MR Jaarverslag even aanpassen n.a.v. notulen. 

- Sandor conceptbegroting tekenen bij Anneke. 

- Elena: contact op nemen met Klaartje van Social Media Impact  als deze wel 

doorgaat moet er op korte termijn nog een bespreking komen met een docent over 

onderwerpen. Ook moet de flyer er dan nog snel uit.  

- Margot kaartjes sturen. 

- Margot en Anouk terugkoppeling geven n.a.v. cursus MR. 

- Mark: Overdragen eventuele MR stukken vanuit de functie secretaris naar Margo.  

- Punten voor de volgende vergadering:  

Allen: proberen stukken uiterlijk week van tevoren aan te leveren die besproken 

gaan worden zodat er ook tijd is deze van tevoren door te nemen. Anneke 

Jaardoelen tussenevaluatie aanleveren.  

 

 

 

 
 

 

 


