
 

Notulen MR-vergadering 12-04-2021  

Plaats: eigen locatie ivm Corona  

Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur   

  

Aanwezig:  

Leden O.G.: Agnes, Desiree, Wesley  

Leden P.G.: Anneke, Britt  

   

1. Welkom en opening agenda  

2. Vaststellen conceptverslag notulen vergadering 08/03/2021    

Geen op of aanmerkingen.  

3. Mededelingen/ post     

a. MR-magazine   

Ouderbijdrage ligt bij verantwoordelijkheid OR. Zij zijn 

ingeschreven bij Kamer van Koophandel, daarom hebben wij 

geen zeggenschap in de vrijwillige ouderbijdrage.   

We kunnen ervoor kiezen om de speerpunten te verdelen onder 

de MR leden. Dit vinden wij niet nodig.  

Er staat vaak vrij weinig bruikbare informatie in de MR-magazine. 

Is het nodig om hierop geabonneerd te blijven? Wellicht is het 

geld beter te besteden. We hebben nu 2 abonnementen lopen. 

Kunnen we er 1 opzeggen en 1 behouden? Keus maken waar 

we het meest aan hebben. Wesley gaat dit peilen bij 

Annemarie.   

4. Punten voor jaarwerkplan n.a.v. gesprek   

  

• Informatie/ discussie concept/ vaststellen schoolgids (anders 

controleren)   

Annemarie en Corina hebben de schoolgids gemaakt. Deze is als MR 

gecontroleerd, aangepast en teruggestuurd.   

Actiepunt: navragen bij Annemarie  

• Informatie klachtenregeling SKOBOS      

Info komt vanuit GMR. Daarin hebben wij informatierecht.  

• Informatie formatieplan       

Info vanuit mail Annemarie  

Personeelsgeleding heeft hier instemming in. MR heeft hier informatierecht 

in.   

Connie gaat meer werken. Zij gaat zich tijdens haar uren richten op het 

leesonderwijs binnen de middenbouw groepen.  

Anneke gaat taakuren krijgen als gedragsspecialist binnen haar werkuren. Dit 

heeft ze zelf aangevraagd. Fijn dat daar uren voor vrij gemaakt worden. Het 

wordt voor haar wel een uitdaging, vooral het stukje lesgeven in de 

onderbouw.   

Duidelijk schema met een overzichtelijk taakverdeling.   

• Informatie meerjarig formatieplan   



 

5. Enquête; MR (zie samenvatting Agnes) en tevredenheidspeiling   

Tevredenheidspeiling Annemarie  

We zouden als MR betrokken worden bij de enquête vanuit school. Dit is 

volgens OMR niet gebeurd. Hoe zijn de cijfers tot stand gekomen? Dit gaat 

waarschijnlijk via het programma zelf. Kunnen de antwoorden inhoudelijker 

gedeeld worden met ons? De antwoorden worden met het team besproken 

bij de volgende teamvergadering. Daarbij wordt waarschijnlijk besproken wel 

onderdeel verbetering nodig heeft?  

Enquête MR  

Er 38 antwoorden binnen gekomen.   

Overzicht wordt gedeeld met Annemarie. Conclusie die Wesley heeft 

geschreven n.a.v. de samenvatting gaat in het Pluspuntje.   

Britt stuurt een berichtje naar Patrick via Teams over de foto MR.   

     - Communicatie  

Doorspelen naar Annemarie.  

     - Welbevinden/SEO kind  

Doorspelen naar Annemarie. Anneke gaat als gedragsspecialist aan de slag 

met de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Zij gaat opzoek naar 

een methode (schoolbreed) of aan de slag met een schoolbrede aanpak.  

     - Corona  

Aankaarten dat dit een punt is dat naar voren komt. Dit moeten we 

doorspelen naar Liesbeth.   

Kunnen de regels/afspraken in het Pluspuntje positiever geformuleerd 

worden? Zodat de toon anders is en prettiger leest.   

     - Kwaliteit onderwijs/achterstanden kind  

Doorspelen naar Annemarie.   

Britt neemt de taak van het maken van de verslagen voor in het PlusPuntje op 

zich. Zij zal deze wat uitgebreider formuleren dan voorheen. Bij het 

aankomende verslag wordt een foto van onszelf geplaatst om ons voor te 

stellen en te laten zien wie er in de MR zit en hoe wij als MR te bereiken zijn 

(mailadres MR).  

6. Huidige stand van zaken tav Coronamaatregelen   

7. Foto  

      

Besloten deel   

    8.    Mededelingen en notulen vanuit de GMR  

    9.    Mededelingen directie  

Brief ministerie tav funderend onderwijs  

Hoe ver staan we hiermee? Navragen bij Annemarie.   

Brief ministerie zelftesten  

Wat wordt binnen die brieven vanuit ons als MR verwacht?  Wat is er nodig? 

We verwachten dat dit morgen (dinsdag 13-04 besproken wordt in de 

teamvergadering). Is er een extra MR vergadering nodig om dit stuk op te 

pakken?  

Hoe gaan we het tijdspad vormgeven met de vakantie ertussen?   

   10.   Actielijst  



 

   

Na de bespreking van de voorgenomen besluiten kan de overlegpartner 

gaan.   

   

    11.   Rondvraag  

 

 


