
 

 

NOTULEN Vergadering Medezeggenschapsraad (MR)  

Datum: 9 november ’21 

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

Afwezig: Sandor, Desirée 

Locatie: De Wijzer 

Notulen: Elena 

1. Opening: Vandaag is Anouk bij de MR vergadering om te kijken of ze lid van de MR 

wil worden. Zij was de enige aanmelding, dus er is geen verkiezing geweest. Verder 

gaat het goed op school als is het wel weer spannend hoe alles blijft lopen rondom 

Corona beleid. Helaas zit nu groep 8 in quarantaine i.v.m. 3 besmettingen. Daar zal 

voor deze periode weer de online lessen worden opgestart. Vanuit de GGD moet 

alleen bij meerdere besmettingen in een klas de desbetreffende groep in quarantaine.  

De informatieavond is goed verlopen, onderwerpen van m.n. van groep 8, intraverte 

en groep 1-2 waren het meest bezocht. Opkomst had eventueel nog groter gekund 

maar was netjes. Voor meer opkomst misschien nog beter inhoud uitleggen volgend 

jaar en evt. andere onderwerpen toevoegen. Dit kan ook door middel van meerdere 

onderwerpen toe sturen en kijken waarin men geïnteresseerd is en deze uitwerken voor 

de volgende avond.  

 

  

2. Afscheid Marije: Afscheid Marije, is ziek en we bedanken haar persoonlijk 

3. Vaststellen agenda  

- Binnengekomen e-mails (indien aanwezig): er zij geen ingekomen e-mails  

- Vaststellen vergaderroosster: data zijn nu definitief voor de rest van het jaar: 

Donderdag 27 januari, Dinsdag 15 maart, Dinsdag 17 mei, Donderdag 23 juni en 

dinsdag 5 juli. Laatste 2 data zitten dicht op elkaar maar blijven beide staan. 

Afgelopen jaar was best druk rondom de formatie en andere afsluitpunten. Zo hebben 

we voldoende ruimte voor het bespreken hiervan.  

4. Notulen vorige vergadering: zijn goedgekeurd en verder geen op- of aanmerkingen.  

- Actiepunten die nog open staan vanuit vorige vergadering 

 



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

jaaroverzicht 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.  

5. Introductie nieuw MR lid oudergeleiding: Anouk is moeder Stef uit groep 2 en Chiel 

welke start in december in groep 1. Anouk werkt in kinderopvang. Zij zal zich nog 

introduceren met een stukje naar de ouders via een schoolmailing.  

- Verdeling taken secretaris/ notulen: Vanaf volgende keer zal Anne de taak van 

notulist op zich nemen.  

- Beheer MR mailbox: Deze wordt door Nicole beheert 

 

6. Schoolgids: Iedereen heeft hem doorgelezen. Is erg duidelijk en compleet.  Wordt m.n. 

gebruikt voor nieuwe ouders. Hij staat op de website en is voor iedereen in te kijken. 

Staat alle uitleg omtrent alle lopende zaken van de school, uitleg van de groepen en bv 

verzuimregels. Gids moet aan bepaalde richtlijnen voldoen en wordt jaarlijks opnieuw 

aangepast. 

 

7. Status Info ouderavond: definitieve datum wordt 22 maart. Elena heeft informatie 

opgevraagd bij Klaartje Schungel van Social Media Impact. Deze heeft een 

uitgebreide mail gestuurd met wat de mogelijkheden zijn rondom het onderwerp 

Social media gebruik bij jongeren van basisschool leeftijd. Iedereen is erg enthousiast 

over de opzet en mogelijke inhoud. Deze zal nog met een lid van de MR en een docent 

uitgewerkt worden zodat het aanvult op de behoefte van de school en spelende 

onderwerpen. We gaan definitief met deze spreker en onderwerp verder en gaan dit 

verder uitwerken. Bij de vergadering in januari zal worden besproken welke ouder en 

welke leraar in gesprek gaan met Klaartje. 

 

8. MR Jaarverslag 2020-2021: is doorgeschoven naar de volgende vergadering i.v.m. het 

laat rondsturen. Nu hadden een aantal leden het nog niet kunnen inzien.  

 

9. Verslag van vertrouwenspersoon: geen meldingen of bijzonderheden 

 

10. Terugkoppeling GMR, de GMR is volgende week. 

 

11. Evaluatie jaarplannen 2020-2021: zijn vorige keer uitgebreid aan bod gekomen en zijn 

nu geen aanvullingen op  

 

12. Mededelingen Anneke: Inspectie van het Deltabestuur is begin oktober geweest. Bij 4 

scholen gaan ze verifiëren wat ze hebben gehoord. Onze school is uitgekozen om 

dieper te bekijken. Op 16 nov komen ze bij onze school. Er is een presentatie gemaakt 

vanuit school om te laten zien. Er komen een hele middag 2 inspecteurs, welke in 

gesprek gaan met een aantal leerklachten en een aantal leerlingen. Er zit geen officiële 

beoordeling aan vast maar wel een feedback mondeling.  

Gymleerkracht Eke heeft per 1 december ontslag ingediend, gaat verder leren aan de 

Pabo. Hiervoor heeft de school een vacature geplaatst, Er waren 7 sollicitanten en met 

3 kandidaten is een gesprek gevoerd. Vandaag heeft de meest geschikte persoon een 



proefles gegeven bij groep 7, deze beviel erg goed. Er komt dus nu een 

arbeidsvoorwaardengesprek.  

 

13. Inbreng Oudergeleding/ Lerarengeleding: geen bijzonderheden of meldingen. Zijn nu 

met het Sinterklaas en kerstfeest aan het organiseren. Wat kan en mag zal ook 

afhankelijk zijn van de geldende corona regels van dat moment.  

 

14. Volgtopic: Rapportsysteem: zijn ze nog mee bezig, komt binnenkort een 

terugkoppeling op via Anneke, schuift door naar volgende keer 

 

15. Vooruitblik agenda volgende vergadering: Jaarschema even goed doorlopen zodat er 

geen dubbele onderwerpen in staan of onderwerpen die vorige keer al zijn besproken. 

MR jaarverslag is doorgeschoven naar komende vergadering.  

 

16. Rondvraag: Er wordt gevraagd of toch iedereen zich weer beter aan corona 

maatregelen wil houden. Mn afstand op de pleinen. Persconferentie van vrijdag even 

afwachten wat er weer moet worden aangepast op en rond school. De MR vraagt of 

wel ook bij 1 besmetting in klas dit te melden aan desbetreffende klas via mail, zodat 

deze ouder dan beter hun eigen kinderen in de gaten kunnen houden en meer 

besmettingen tegen kunnen gaan.  

Voortaan mededelingen aan het begin, zodat Anneke niet telkens de gehele 

vergadering erbij is.  

Er wordt gevraagd hoe het met de voortuin en de aanpassing van de weg/ veiliger 

maken van de oversteekplaatsen staat. Voortuin is een Tuinwerkgroep voor gemaakt, 

daar zitten van de leerkrachten Vicky en Anouk in en 4 ouders. In voorjaar wordt het 

dak van het schoolgebouw gerepareerd. Daarvoor moet er nog 1 keer een grote kraan 

in de voortuin. Hierna wordt ook het andere deel van de tuin ingericht. 

De verandering van de weg is nog afwachten. Nadat de rotonde af was zou er contact 

worden opgenomen door de gemeente. Helaas heeft dit enige vertraging opgelopen. 

De school gaat er nu zelf weer achteraan.  

 

17. Afsluiting: volgende vergadering eventueel weer online via teams als de besmettingen 

blijven toenemen. 

 

Nieuwe actiepunten:  

 Mail naar ouders over nieuw MR lid. Anouk is vandaag als toehoorder aangeschoven 

en heeft aan het einde aangegeven te willen deelnemen.  

 Nieuwe stukken op tijd aanleveren en actiepunten op tijd worden uitvoeren zodat we 

alles goed kunnen behandelen/ bespreken.  

 Ouders informeren bij bekende ouders die niet op de ouderavond waren waarom ze 

niet geweest zijn. Helpt mogelijk om voor komend jaar de opkomst te vergroten 

 Iedereen leest voor volgende keer jaarverslag MR door 

 Alvast mail maken met de data van de ouderavond 

 Sandor nogmaals MR jaaroverzicht doorlopen en dubbele dingen er eventueel uit 

halen en daarnaast in het schema toevoegen informatie/ instemming/ adviesrecht aan 

punten  

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

 
 

 



 


